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با پول نفت چه بايد کرد؟

اين روزها، باز دوباره پرسشي از سوي برخي خوانندگان گرامي عنوان 
شده است که پيش از اين حتي از سوي برخي کارگزاران حکومتي نيز عنوان 

شده بود و به آن پاسخ نيز گفته شده است، با پول نفت چه بايد کرد؟

پرسشي که اکنون، باز دوباره با دو پرسش کوتاه به آن پاسخ خواهيم 
گفت:

1- نفت چيست؟ و متعلق به کيست؟
 به کوته سخن، نفت ثروتي طبيعي/ خدادادي است که احدي از آحاد مردم 
اين کشور در ايجاد آن کوچک ترين نقشي نداشته و لذا به هيچ روي به مردم، 

اين نسل يا آن نسل و دولت تعلق ندارد.

نفت ثروتي طبيعي است که تبديل به سرمايه گشته به فروش مي رسد، 
بنابراين وجوه حاصل از آن پس از کسر هزينه هاي آماده سازي و ماليات 
بر ارزش افزوده مربوط تبلور سرمايه است و به خالف نظر خبرگزاري هاي 
خارجي و شرکت هاي نفتي و برخي مسئولين امور، سرمايه است و نه درآمد، 

بنابراين رفتار با آن بايستي رفتار با سرمايه باشد، نه درآمد.

به بيان روشن تر اين وجوه بايد فقط به مصرف سرمايه گذاري و يا پس 
انداز برسد و ال غيره و اين مهم جز از طريق ايجاد يک موسسه مالي فرادولتي 
)به طور نمونه بانک سرمايه گذاري فرادولتي( که اين وجوه بايستي ساالنه به 

آن واريز و افزايش يابد، مقدور نخواهد بود.

دکتر امير هوشنگ اميني



براساس آمار و ارقام ارائه شده از 
س��وي گمرک ايران درباره بازرگاني 
خارجي کش��ور طي دو ماهه نخست 

س��ال 1391، ک��م و کي��ف بازرگاني 
خارجي کشور بنابه گزارش مقدماتي 
مورد اش��اره به شرحي مي باشد که 

در جداول درپي منعکس شده است.

بازرگاني خارجي کشور
  در 

دو ماهه نخست سال 1391

3بازرگانيفصلنامه ايران و انگليس شماره 43 

1139

ا گمرك سوي از شده ارائه ارقام و آمار طـیبراساس کشـور خـارجی بازرگانی درباره ماهـیران سـالدو نخسـت ه
شرحی1391 به اشاره مورد مقدماتی گزارش بنابه کشور خارجی بازرگانی کیف و کم باشد، جداولمی در درپیکه
.ستاشدهمنعکس

91-1390

فعالیت
ماه نخستدو ماه1391ساله نخستدو 1390ساله
وزن

)هزارتن(
وزنارزش

)هزارتن(
ارزش

ارزشوزن
دالر دالرمیلیون میلیون

24.22811.99019.5689.41223.8227.40راتصاد
14.55020.36213.51019.9297.702.18واردات

ارزوارداتسهمبیشترین:) الف نظر از مـاهطـی،یشکشور بـه1391سـالنخسـتدو مربـوط گنـدم"،

دامی گندم از غیر بر"سخت بالغ که است و417بوده دالر کـ5.05میلیون از وارداتدرصـد ارزشـی سـهم دارارال
ممزوج". استبوده غیر فوالد و آهن از و349ارزشبا"شمش دالر ذرت"وارزشیسهمدرصد4.23میلیون دانه
و297ارزشبا"دامی دالر ارزشی3.60میلیون سهم هاي،درصد اندرتبه داده اختصاص خود به را سوم و .دوم
درعمدهواردات مورکشور ترتیبدوره به گزارش کشورهايد عربـی") 1از متحده و1.335بـا"امارات تـن هـزار
دالر1.788ارزش ارزش387با"چین") 2،میلیون و تن دالر974هزار ارزش288با"ترکیه") 3،میلیون و تن هزار

دالر918 کره") 4،میلیون ارزش453با"جمهوري و تـن و323بـا"مـانآل") 5ودالرمیلیـون773هزار تـن هـزار
.استپذیرفتهانجام،دالرمیلیون481ارزش

                    1391

1st Qtr
2nd Qtr
3rd Qtr
4th Qtr
Slice 5
Slice 6

21.67%

11.80%

5.83% 11.12%9.37%

40.21%
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متوسط قيمت يک تن کاالي وارداتي 
1.014 ي��ورو )مع��ادل 1.338 دالر( 

بوده است که نس��بت به مدت مشابه 
س��ال قبل با 19.93 درصد کاهش در 

ارزش دالري، مواجه بوده است.

بيش��ترين س��هم واردات کشور از 
نظر ارزش��ي، طي دو ماه نخست سال 
1391، مربوط به »گندم س��خت غير از 
گندم دامي« بوده است که بالغ بر 417 
ميليون دالر و 5.05 درصد از کل سهم 
ارزش��ي واردات را دارا بوده اس��ت. » 
شمش از آهن و فوالد غير ممزوج » با 
ارزش 349 ميليون دالر و 4.23 درصد 
س��هم ارزش��ي و »دانه ذرت دامي« با 

ارزش 297 ميليون دالر و 3.60 درصد 
سهم ارزشي، رتبه هاي دوم و سوم را 

به خود اختصاص داده اند.

واردات عمده کشور در دوره مورد 
گزارش به ترتيب از کشورهاي

1( »امارات متح��ده عربي« با 1.335  
هزار تن و ارزش 1.788 ميليون دالر، 

2( »چين« ب��ا 387 هزار تن و ارزش 

974 ميليون دالر،
 3( » ترکيه« با 288 هزار تن و ارزش 

918 ميليون دالر، 
4( »جمهوري کره« با 453 هزار تن و 

ارزش 773 ميليون دالر و
 5( »آلمان« با 323 هزار تن و ارزش 

481 ميليون دالر، انجام پذيرفته است.

الف - وارد ات:
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وارداتی کاالي تن یک قیمت ا)دالر1.338عادلم(یورو1.014متوسط بـابوده قبل سال مشابه مدت به نسبت که ست
است19.93 بوده مواجه دالري، ارزش در کاهش .درصد

91-1390
13911390

)()()()(
عربی1 متحده -36.14- 1.3351.7882.1592.80038.16امارات
-3.32-3879744771.00893.18چین2
100.48-28891831845824.9ترکیه3
کره4 45377331357544.8334.30جمهوري
-323481159728103.0933.99آلمان5

کشورها -3.3813.3181.9833.46770.454.30سایر
کل -6.1678.2525.4089.03614.028.68جمع

 (:
صادراتی کاالي تن هر قیمت به) دالر425معادل(یورو323متوسط نسبت که ماهبوده سدو داره گذشته، ايال

باشددرصدي8.41کاهش .می

) (1391
13911390

)()()()(

1.1629.891.17820.752.03216.451.95629.0042.81 -39.78-

2.40420.471.55527.383.91531.702.56838.0738.60 -39.45-

8.17869.642.94551.876.40351.852.22132.9327.7232.60

11.7441005.67810012.3501006.7451004.91-15.82 -

صادراتینمودار کاالهاي ارزشترکیب و وزن لحاظ باشدهببه می زیر :شرح

1391

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

Slice 4

1391

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

Slice 4

20.75%

27.38%51.85%

9.89%

20.47%69.64%
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ب - صادرات:

 متوس��ط قيم��ت ه��ر ت��ن کاالي 
صادرات��ي 323 يورو )مع��ادل 425 

دالر( بوده که نسبت به دو ماهه سال 
گذشته، داراي کاهش 8.41  درصدي 

مي باشد.
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همانگون��ه که در جدول هاي مربوط 
مالحظه مي شود صادرات قطعي کشور 
بدون احتساب ميعانات گازي، در دوره 
مورد گزارش به مق��دار 10.582 هزار 
ت��ن و ب��ه ارزش 3.421 ميليون يورو 

)معادل 4.500 ميليون دالر( بوده است 
که نس��بت به س��ال قبل، از نظر وزن 
2.53 درصد افزاي��ش و از نظر ارزش 
6.03 درص��د کاهش داش��ته اس��ت. 
همچنين س��هم محصوالت پتروشيمي 

از کل ارزش صادرات غير نفتي )بدون 
احتساب ميعانات گازي( 34.56 درصد 

بوده است.
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جدول در که مالحظههايهمانگونه شودمربوط بدونقطعیصادراتمی مکشور دورهاحتسـاب در گـازي، یعانـات
مقدار به گزارش ارزش10.582مورد به و تن یورو3.421هزار دالر4.500معادل(میلیون کـه) میلیـون اسـت بـوده

وزن نظر از قبل، سال به ارزش2.53نسبت نظر از و افزایش اسـت6.03درصد داشته کاهش سـهم. درصد همچنـین
نفتی غیر صادرات ارزش کل از پتروشیمی گازي(محصوالت میعانات احتساب است34.56) بدون بوده .درصد

ماهدر ارزشهزار2.119با"عراق")1کشورهاي1391السنخستدو و دالر881تن 4.144بـا"چین") 2،میلیون
و تن دالر،735ارزشهزار عربی")3میلیون متحده و640با"امارات تن دالر،560ارزشهزار "افغانستان")4میلیون

و473با تن دالر406ارزشهزار تن509با"هند")5ومیلیون دالر279ارزشوهزار هـاي،میلیون مقـام ترتیب به
پنجم تا ایراناول از نمودندصادرات کسب .را

     1391

1st Qtr
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3rd Qtr
4th Qtr
Slice 5
Slice 6
Slice 7
Slice 8
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-4.1447353.56177716.365.37چین2
عربی3 متحده -21.60-6405601.00971536.61امارات
47340642223312.1674.45افغانستان4
-37.95-50927997244947.58هند5

کشورها -16.78-2.6971.6392.7881.9693.28سایر
کل -10.5824.50010.3184.7892.566.03جمع

12.45%

16.34%

19.57%

9.02%6.20%

36.42%
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در دو م��اه نخس��ت س��ال 1391 
کشورهاي

 1(«عراق« با 2.119 هزار تن و ارزش 
881  ميليون دالر،

 2( »چين« با 4.144 هزار تن و ارزش 

735 ميليون دالر،
 3(«امارات متحده عربي« با 640 هزار 

تن و ارزش560 ميليون دالر،
 4(«افغانس��تان« ب��ا 473 هزار تن و 

ارزش 406 ميليون دالر و

 5(«هن��د« با 509 ه��زار تن و ارزش 
279 ميلي��ون دالر، به ترتيب مقام هاي 
اول تا پنجم صادرات از ايران را کسب 

نمودند.
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چرا وضعيت يونان براي اروپا مهم است؟ 

سياست مداران اروپا ماه ها از قبول 
احتمال جدا شدن يونان از حوزه يورو، 
امتناع کردند. اما حاال با ادامه بحران هاي 
سياس��ي و اقتصادي در اين کش��ور، 
احتمال خداحافظي يونان با يورو قوت 
گرفته اس��ت، وارد بحث ه��اي رهبران 

اتحاديه اروپا شده است.
اکنون چشم ها به انتخابات پارلماني 
روز 28 خ��رداد ماه در يونان اس��ت. 
انتخابات��ي ک��ه در پي ناموف��ق بودن 
حزب هاي پيروز در انتخابات ارديبهشت 
ماه براي تش��کيل يک دول��ت ائتالفي، 

دوباره برگزار مي شود.

در انتخاباتي که 17 ارديبهشت برگزار 
شد، اکثريت راي دهندگان در يونان، به 
سياس��ت هاي رياضت اقتصادي راي 
منفي دادند، اما حزب پيروز در انتخابات 
و احزاب اصلي ديگر اين کشور موفق 

به تش��کيل دولت ائتالفي نشدند. محل 
اختالف هم آينده يونان در حوزه يورو 
اس��ت. اين ترديدها در عمل، انتخابات 
بعدي يون��ان را به همه پرس��ي براي 
حفظ يورو ي��ا خداحافظي با آن تبديل 

کرده است.

چرا يونان دچار بحران اقتصادي 
شده است؟

دولت يونان حتي قبل از پيوستن به 
يورو در س��ال 2001 ميالدي، بيش از 
درآمدش خرج مي کرد و بعد از پيوستن 
به يورو، مخارج دولتش بيشتر هم شد.

به عنوان نمونه، دس��تمزد کارمندان 
بخ��ش دولتي بين س��ال هاي 1999 تا 
2007 ميالدي 50 درصد افزايش يافت 
که بسيار بيشتر از کش��ورهاي ديگر 

اروپا بود.

همزمان با افزايش هزينه هاي دولت، 
درآمده��اي دولت به دليل فرار مالياتي 
گسترده، کاهش يافت. سال ها خرج بي 
حس��اب و کتاب و بي توجهي دولت به 
دخل و خرج، کس��ري بودجه را تا حد 
غيرقابل کنترلي باال برد. کسري بودجه، 
اختالف درآمد و هزينه دولت است که با 
قرض کردن جبران مي شود. اما قرض 
کردن هم مانند وام��ي که يک خانواده 
مي گي��رد بازپرداخت و به��ره دارد که 
سال به سال هزينه هاي دولت را بيشتر 

مي کند.

وقت��ي بح��ران اقتص��اد جهاني در 
سال هاي 2007 آغاز و آثارش آشکار 
شد، يونان آمادگي و توان مقابله با آن 

را نداشت.

بحران اقتصادي باعث افزايش شديد 

با ادامه بحران هاي سياسي و اقتصادي يونان، احتمال خداحافظي اين کشور با يورو قوت گرفته است.



بيکاري ش��د و هزينه سنگين پرداخت 
بيمه بي��کاري را هم به مخ��ارج دولت 
اضافه کرد. از س��وي ديگر، رکود در 
جهان، صنعت گردشگري يونان را که 
يکي از منابع درآمد عمده اين کش��ور 

است کساد کرد.

س��رانجام حجم پولي ک��ه دولت از 
محل هاي مختلف در طول اين س��ال ها 
ق��رض گرفته بود آنقدر زياد ش��د که 

ديگر دولت توان 

بازپرداخت بدهي هايش را نداش��ت. 
سرانجام يونان از شرکاي اروپايي اش 
و صندوق بين المللي پول، درخواست 

کمک مالي کرد.

تاکنون چه کمک هايي به يونان 
شده است؟

در م��اه مه 2010 مي��الدي، اتحاديه 
اروپا و صندق بين المللي پول، در قالب 
يک بس��ته نجات مالي به دولت يونان 
110 ميلي��ارد يورو )140 ميليارد دالر( 

وام داد تا بدهي هايش را بپردازد.

خيلي زود مشخص شد که اين پول 
براي جبران بدهي هاي س��نگين يونان 
کافي نيست. اوايل سال 2012 ميالدي 
اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول 
برس��ر پرداخت ي��ک وام 130 ميليارد 
يوروي��ي ديگر به دول��ت يونان توافق 

کردند.

يکي از شرط هاي اين کمک اين بود 
که بانک هاي خصوصي يونان، نصف 
طلب هايش��ان از دولت را ببخش��ند و 
اوراق قرضه اي ک��ه از دولت دارند را 
ب��ا اوراق جديدي که بهره کمتري دارد 
عوض کنند تا بدهي هاي يونان در آينده 

کمتر شود.

صندوق بين المللي پ��ول و اتحاديه 
اروپا در عوض کمک هاي مالي به يونان، 
از اين کش��ور خواست تا سياست هاي 
رياضت اقتصادي در پيش بگيرد. معني 

رياضت اقتصادي کاهش شديد مخارج 
و افزاي��ش درآمدهاي دولت اس��ت. به 
عنوان نمونه دولت بايد ماليات را زياد 
و از طرف��ي دس��تمزدها و مس��تمري 
بازنشس��تگي را کم مي ک��رد. اجراي 
چنين سياس��تي موجب پايي��ن آمدن 
س��طح زندگي بازنشستگان، کارمندان 
و کارگران مي ش��ود.اکنون چشم ها به 
انتخابات پارلماني روز 28 خرداد ماه در 
يونان است. انتخاباتي که در پي ناموفق 
ب��ودن حزب هاي پي��روز در انتخابات 
ارديبهشت ماه براي تشکيل يک دولت 

ائتالفي، دوباره برگزار مي شود.

پيش گرفتن سياست هاي رياضتي از 
پارسال، وضعيت اقتصاد شکننده يونان 
را وخيم تر کرد. در س��ه ماه اول سال 
جاري ميالدي، رش��د اقتصادي يونان 
به ش��دت کاهش يافت و نشان داد که 
اين کشور عمال چهار سال است که در 

رکود به سر مي برد.

يونان بدون رشد اقتصادي نمي تواند 
درآمد خود را افزاي��ش دهد و مجبور 
اس��ت به کمک هاي مالي خارجي تکيه 
کن��د. اي��ن در حالي اس��ت که بعضي 
از س��ازمان هاي مطالع��ات اقتصادي 
پيش بيني کرده اند ک��ه حتي کمک 240 
ميليارد يورويي هم براي نجات اقتصاد 

يونان کافي نيست.

قدم بعدي چيست؟

نگاه ها ب��ه انتخابات 28 خ��رداد در 
يونان است. اگر حزب هايي که مخالف 
بسته هاي نجات مالي هستند به قدرت 
برس��ند، يون��ان بايد دوب��اره درباره 
ش��رايط دريافت اين کمک ها با اتحاديه 
اروپا و صندوق بين الملي پول مذاکره 

کند. مگر آنکه 

آنگال م��رکل، صدر اعظ��م آلمان از 
مواضعش کوتاه بياي��د. آلمان طرفدار 
پي��ش گرفت��ن سياس��ت هاي رياضت 

اقتصادي است

يونان همچنين ممکن است، پرداخت 
بدهي هايش را متوقف کند که مي تواند 
به اعتبار سيس��تم بانکي اروپا ضربه 
سنگيني بزند. يونان عضو اتحاديه اروپا 
و عضو حوزه يورو اس��ت و به همين 
دليل موسسات مالي يونان با شرکاي 

ديگر اروپايي ارتباط تنگاتنگ دارند.
همچنين اين اقدام احتمالي يونان مي 
تواند باعث کاهش اعتماد به کشورهاي 
ديگر جنوب اروپا شود. در اين صورت 
از  را  پول هايش��ان  س��رمايه گذاران 
کشورهايي مانند ايتاليا و اسپانيا که با 
مش��کالت اقتصادي دست به گريبانند، 
خارج مي کنند و از طرفي، کاهش اعتبار 
اي��ن کش��ورها باعث مي ش��ود هزينه 
قرض گرفتن پول براي اين کش��ورها 

باال برود.

اما اگر در يون��ان حزب هاي طرفدار 
رياضت اقتصادي به قدرت برس��ند و 
بخواهند به اهداف تعيين شده از سوي 
صندوق بين المللي پول و اتحاديه اروپا 
دست يابند، ش��رايط دشوار اقتصادي 

براي مردم يونان ادامه خواهد يافت.

اگر اقتصاد يونان همچنان به سقوط 
ادامه دهد و خبري از رش��د اقتصادي 
نشود، ممکن است اين کشور ديگر نتواند 
بدهي هايش را پرداخت کند. از آنجا که 
در اروپا اراده اي براي کمک هاي بيشتر 
از اين به يونان وجود ندارد، در نهايت 
اين کشور مجبور مي شود حوزه يورو 
را ترک کند.همچنين ممکن است مردم 
يونان رياضت اقتصادي و نتايج آن از 
جمله پايين آمدن سطح رفاه و بيکاري 
گسترده را تحمل نکنند. در نتيجه دولت 
کوتاه بياي��د و باز هم يونان مجبور به 

ترک يورو شود.

ب��ا اي��ن ح��ال دولت ه��اي اروپايي 
اميدوارند اقتص��اد يونان با اصالحات 
پيش��نهادي صندوق بين المللي پول و 
اتحاديه اروپا، به آرامي شروع به رشد 
کند، قرض هاي��ش را پس بدهد و روي 

پاي خود بايستد.
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پشت پرد ه تشريفات ديد ارهاي رسمي دنياي سياست

هماي��ش ه��اي بين الملل��ي فرصتي 
هس��تند تا تصميم هاي مه��م در جهت 
اعمال سياست هاي جهاني در آن اتخاذ 
ش��ود. اما به گونه يي که جاناتان پاول 

مي نويسد، دنياي عجيبي است.
گ��روه 8، گ��روه 20، ناتو و همايش 
هاي تمام نشدني اتحاديه اروپا. اکنون 
بيش از هر زمان ديگر همايش برگزار 

مي شود.
وقتي براي شرکت در همايش ها، توني 
بلر را همراهي مي کردم از تشريفاتي که 

به عمل مي آمد کاماًل متحير مي شدم.
هواپيماها با تش��ريفات در فرودگاه 
مي نش��ينند و خودروه��ا ب��ه ترتيب 
ارشديت مقام ها به دنبال آن ها فرستاده 

مي شود
گاهي اوقات در برنامه ريزي ها خللي 
پيش مي آيد و مجبوريد سوار بر ماشين 
ساعت ها دور همان ميدان در بروکسل 

بچرخيد و وقت تلف کنيد.
 

جاناتان پاول )نويسنده مطلب(، رئيس 
دفتر کارکنان توني بلر، نخس��ت وزير 

سابق بريتانيا بود
 پ��س از آنکه مقام��ات در بين غرش 
کاروان موتور سواران از راه مي رسند 
و س��خناني برنده و قاط��ع خطاب به 
اعضاي منتظر مطبوعات ايراد مي کنند، 

به گوشه اي هدايت مي شوند.
دوربي��ن تلويزيون ه��ا در حالي که 
رهبران ب��ه اتاق کنفران��س راهنمايي 

مي ش��وند، به دور آن ها مي چرخند تا 
بلکه بتوانند ببينند کدام يک از رهبران به 
گرمي با يکديگر خوش آمد مي گويند و 

کداميک به سردي باهم رفتار مي کنند.
ديويد ميليبند، وزير خارجه س��ابق 

بريتانيا مي گويد: »در زمينه سياس��ت  
خارجي بايد دلبري بلد باشيد.«

به ط��ور حتم حال و هواي ش��رکت 
کنندگان بر نوع تصميم هايي که اتخاذ 
مي شود مي تواند تاثير مثبت و يا منفي 

داشته باشد.
رهب��ران ب��ا تجربه رقب��اي خود را 
ارزيابي مي کنند تا ببيند کدام يک نگران 
است، کدام حواسش پرت است و کدام 
حوصله اش س��ر رفته است تا به نفع 

خود از آن استفاده کنند.
هميشه اين سؤال در ذهن من وجود 
داش��ت که چرا همايش ها، به ويژه در 

اروپا، تا س��اعت س��ه صبح طول مي 
کشد.

گاهي اوقات به خاطر پيچيدگي مسائل 
مورد بحث اس��ت اما بيشتر وقت ها به 

روش سياستمداري مربوط مي شود.

اگر در س��اعت 3 صب��ح تصميمي 
برخالف ميل ش��ما اتخاذ ش��ود، اين 
فرص��ت را ب��ه ش��ما مي ده��د که در 
چش��م هاي رأي دهندگان نگاه کنيد و 
بگوييد که ت��ا آخرين لحظه پاي حرف 

خود ايستاده ايد.
گاهي اوقات س��اعات دي��ر هنگام و 
فشار اتخاذ تصميم هاي اساسي آنقدر 
زياد است که باعث مي شود بعضي ها از 
ک��وره در بروند و رفتاري بي ادبانه از 

آن ها سر بزند
هن��وز روزي را به ي��اد مي آورم که 
ژاک ش��يراک، رئيس جمهوري پيشين 

جاناتان پاول،رئيس دفتر کارکنان توني بلر، نخست وزير سابق بريتانيا از سال 199۵ تا ۲۰۰۷

بین هاي تصمیمهمایش تا هستند فرصتی سیاستالمللی اعمال جهت در مهم شودهاي اتخاذ آن در جهانی اما. هاي
می پاول جاناتان که استنویسدآنطور عجیبی .دنیاي

گروه8گروه اروپا20، اتحادیه نشدنی تمام هاي همایش و ناتو زمان. ، هر از بیشتر میاکنون برگزار همایش دیگر
.شود

ها همایش در شرکت براي میوقتی همراهی را بلر میتونی عمل به که تشریفاتی از شدمکردم می متحیر کامالً .آمد

می فرودگاه در تشریفات با ههواپیماها مقام ارشدیت ترتیب به خودروها و آننشینند دنبال به شودا می فرستاده ها

برنام در اوقات میهگاهی پیش خللی ها ساعتریزي ماشین بر سوار مجبورید و بروکسلآید در میدان همان دور ها
کنید تلف وقت و .بچرخید
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فرانسه بعد از ايراد سخنان خسته کننده 
وزير خارجه فنالند گفت که او فرصت 
خوبي را براي س��اکت شدن از دست 
داد. يا خنده تمس��خر آميز او هنگامي 
که فنالند قصد داش��ت ميزبان همايش 
آژانس غذاي اروپا ش��ود، چون مردم 
فنالند به خوردن گوش��ت گوزن عالقه 

دارند.
 موضوع غذا در همايش ها از اهميت 
خاصي برخوردار است .قطعًا موضوع 
غ��ذا در همايش ه��ا از اهميت خاصي 

برخوردار است.
 

رقباي هلموت کهل، صدر اعظم پيشين 
آلمان، معمواًل اين موضوع را حربه قرار 
مي دادند و مي گفتند که او هميشه گرسنه 
اس��ت و نمي تواند مذاکرات طوالني و 
آزار دهن��ده در همايش هاي اروپايي را 

به ثمر برساند.
در يکي از جلسات شوراي اروپا در 
لوکزامبورگ، جان ميجر، نخست وزير 
پيشين بريتانيا و از دوستداران همبرگر 
اصرار کرد که براي نمايندگان خس��ته 
بريتانياي��ي چند تا همبرگ��ر بياورند.

داگالس ه��رد، وزير ام��ور خارجه در 
دولت ميجر به همبرگرهايي که آوردند 
چش��م غره اي رفت که انگار تا به حال 

هيچ وقت همبرگر نديده است.
اينکه چه کس��ي در کنار چه کس��ي 
مي نشيند نيز نقش مهمي در موفقيت و 

شکست يک همايش دارد.
حروف الفباي انگليس��ي معمواًل در 
)يونايتد  آمري��کا  نمايندگان  نش��اندن 
استيتس( و بريتانيا )يونايتد کينگدام( در 
کنار يکديگر عمل مي کند، اما بعد از آنکه 
ناتو گس��ترش يافت و اعضاي جديدي 
مانند اوکراين )يوکرين( به آن پيوستند، 

ديگر کمتر چنين اتفاقي افتاد.
 

داگالس هرد و جان ميجر در نشست 
اروپايي

ل��رد رابرتس��ون، دبير کل پيش��ين 
سازمان پيمان آتالنتيک شمالي )ناتو( 
مي گويد: »آمريکايي ها و بريتانيايي ها 
از اينکه کوچما، رئيس جمهوري اوکراين 
در کنارشان بنشيند راضي نبودند اما 

به خاطر ترتيب الفباي انگليسي بايد او 
را در کنار توني بلر و جورج بوش مي 

نشاندند.
اما آنطور که رابرتسون مي گويد اين 
سر درد ديپلماتيک بايد با ظرافت حل مي 
شد. رابرتسون در اين باره گفت: »يک 
روز صبح که داش��تم دوش مي گرفتم 
ناگه��ان فکري به س��رم زد و تصميم 
گرفتم بر اساس ترتيب الفباي زبان دوم 
ناتو، يعني فرانس��وي، نمايندگان را به 
دور ميز مذاکره بنش��انم. به اين ترتيب 
تون��ي بلر در کنار نماين��دگان روماني 
مي نشست، جورج بوش کنار استوني و 

آقاي کوچما تنها مي نشست.«
ام��ا در دنياي��ي که اس��کايپ و تله 
کنفرانس وجود دارد چرا هنوز رهبران 
جهان س��وار بر جت ه��اي خود براي 
ديدن همتايان خود به آن س��ر دنيا مي 
روند. آيا کارشان با يک کنفرانس تلفني 

انجام نمي شود؟
هر روز تعداد سياس��ت مداراني که 
از طري��ق پيامک )اس ام اس( يا اي ميل 
با همتايان خود در سراسر دنيا ارتباط 
برقرار مي کنند بيشتر مي شود، اما به 
عقيده رابرتسون هيچ چيز با مالقات رو 

در رو قابل مقايسه نيست.
او در اين باره مي گويد: »هنوز چيزي 
اختراع نشده تا براي پيدا کردن راه حلي 
مش��ترک بتواند جايگزين گفتگوي يک 

انسان با انساني ديگر شود.«
لرد کرينگت��ون، اولي��ن وزير امور 
خارج��ه در دوران نخس��ت وزي��ري 
م��ارگارت تاچر گفت: »م��ن واقعًا در 
مورد موفقيت همايش ها مطمئن نيستم. 
به نظر من نهايتًا مسائل مهم بر اساس 
منافع ملي اتخاذ مي شوند و نه بر اساس 
اينکه چه کساني بيش��تر با هم رفاقت 

دارند.«
بازارهاي مالي همچنان نگران ثبات 
در اقتصاد اس��پانيا، درج��ه اعتبار دو 
بانک ب��زرگ اس��پانيايي را دو درجه 

کاهش داده است.
موسس��ه فيتچ گفته است که اسپانيا 
بر خالف پيشبيني قبلي، در طول سال 
جاري و س��ال آينده ميالدي همچنان 
در حالت رکود اقتصادي به سر خواهد 

برد. 
اسپانيا در قبال دريافت اين وام بزرگ 
نيازي به اعمال سياس��تهاي رياضتي 
جديدي ندارد و توجه اتحاديه اروپا بر 
بخش مالي و بانکي آن کشور متمرکز 

خواهد بود
علي رغم پرداخت شدن وامي معادل 
يکصد ميليارد يورو به بانکهاي اسپانيا، 
نگراني در خصوص بحران بدهي ها در 
حوزه ي��ورو همچنان ادامه دارد.هزينه 
هاي دريافت وام براي دولتهاي اسپانيا 
و ايتاليا افزايش يافته است و فيتچ، يکي 

از موسسات رده بندي اعتباري
اس��پانيا در دومين دوره رکود خود 
در طول س��ه سال گذش��ته به سر مي 
برد و انتظار مي رود که اقتصاد اسپانيا 
در سال جاري نيز به ميزان 1.7 درصد 

منقبض شود.
با اعالم پرداخت شدن وام به بانکهاي 
اس��پانيايي، بازاره��اي اصلي بورس 
جهان ابتدا کمي رونق گرفتند ولي بعدا 
شاخصهاي اصلي در نيو يورک و لندن 
ه��ر دو کاهش يافتن��د. قيمت نفت خام 
سبک آمريکا و برنت درياي شمال نيز 

هر دو کاهش پيدا کردند.
اولي رهن، کميسر امور اقتصادي و 
مالي اتحاديه اروپا گفته است که اسپانيا 
در قبال درياف��ت اين وام بزرگ نيازي 
به اعمال سياستهاي رياضتي جديدي 
ندارد و توج��ه اتحاديه اروپا بر بخش 
مالي و بانکي آن کشور متمرکز خواهد 

بود
ارائ��ه وام يکصد ميليارد يورويي به 
بانکهاي اسپانيا تحت نظارت صندوق 
بين الملل��ي پول، بانک مرک��زي اروپا 
و وزي��ران دارايي هفده کش��ور عضو 
حوزه ي��ورو صورت خواه��د گرفت، 
همان گروهي که بر وامهاي کالن داده 
شده به يونان، پرتقال و جمهوري ايرلند 

نظارت دارند.
دولت اس��پانيا مي گويد که همچنان 
متعه��د به اج��راي برنام��ه اصالحات 
اقتصادي اس��ت اما س��رمايه گذاران 
همچنان نسبت به سرمايه گذاري در آن 

کشور احتياط مي کنند. 
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بنا به گزارش بان��ک مرکزي ايران 
درآمد نفتي اي��ران در يازده ماه اول 
س��ال گذش��ته به رقم بي سابقه 110 
ميليارد دالر رسيد. اين در حالي است 
که  س��ال پيش از آن يعني در س��ال 
1389 در همي��ن مدت مي��زان درآمد 
نفتي ايران کمي بيشتر از 75 ميليارد 
بوده اس��ت.اين حجم درآمد نفتي در 
ي��ازده ماه اول س��ال در تاريخ توليد 
نفت ايران بي س��ابقه است و با توجه 
به اين که درآمد نفتي ماه پاياني سال 
گذشته هنوز محاسبه نشده، اين رقم 
به مرز صد و بيس��ت ميلي��ارد دالر 
خواهد رس��يد يعني ايران در س��ال 
گذشته ماهانه ده ميليارد دالر درآمد 

نفتي داشته است.
گزارش بانک نشان مي دهد که هر 
چه درآم��د نفتي افزاي��ش پيدا کرده، 
واردات نيز بيشتر شده است. به گونه 
اي که در يازده ماه اول س��ال 1389 
واردات کاال بيشتر از 61 ميليارد دالر 
بوده است در حالي که در سال 1390 
در همين م��دت ميزان واردات نزديک 

به 73 ميليارد دالربوده است.
درآمدهاي  گ��زارش،  اي��ن  بناب��ر 
صادرات نفت خام از س��ال 1384 تا 
يازده ماه اول سال گذشته خورشيدي 
ب��ه اضاف��ه درآمده��اي حاص��ل از 
ص��ادرات ف��رآورده ه��اي نفت��ي و 
ميعانات گازي به م��رز 560 ميليارد 

دالر رسيده است.
نفت��ي در حال��ي يک  درآمده��اي 
رک��ورد تاريخي برجاي گذاش��ته که 
فشار تحريم ها در حال افزايش است 
و گزارش ها نش��ان مي دهد که توليد 
نفت در چند س��ال اخي��ر کاهش پيدا 

کرده است.
گزارش هاي رسمي نشان مي دهد 
که مي��زان نفت صادرات��ي نيز از دو 
ميلي��ون و چهارصد هزار بش��که در 

روز به کمتر از دو ميليون بش��که در 
روز رسيده است.

نقدينگي و بزرگترين محرک تورم
در کنار درآمدهاي سرش��ار نفتي، 
نقدينگ��ي نيز به س��رعت افزايش پيدا 
کرده اس��ت و در يازده ماه اول سال 
به م��رز 340 ه��زار ميلي��ارد تومان 

رسيده است.
يک مقايس��ه ساده نش��ان مي دهد 
که در يازده ماه اول سال گذشته 44 
هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي 

موجود اضافه شده است.
يکي از انتقادهايي که به دولت وارد 
مي ش��ود اين اس��ت که دولت مبالغ 
زي��ادي از دالرهاي نفت��ي را به ريال 
تبديل کرده و به اقتصاد کشور تزريق 

کرده است.
نش��انه اي��ن روند را م��ي توان در 
ميزان رش��د نقدينگي در هفت س��ال 
گذشته به چشم ديد. زماني که دولت 
محمود احمدي نژاد به قدرت رس��يد، 
نقدينگي در سطح پائيني قرار داشت و 
بنابر آمار بانک مرکزي، در س��ال 84 
حجم نقدينگي حدود 90 هزار ميليارد 
تومان بود که اکنون با رش��دي 270 
درصدي به مرز 340 ه��زار ميليارد 

تومان رسيده است.
نقدينگي طي هفت س��ال در دوران 
دولت محمود احمدي نژاد 270 درصد 

افزايش پيدا کرده است.
ب��ه عقيده کارشناس��ان اقتصادي، 
افزايش نرخ ت��ورم و گراني کاالها و 
التهاب اخير بازار ارز از نتايج رش��د 

سريع نقدينگي بوده است.
در کن��ار اي��ن مس��ئله، دول��ت با 
اجراي برنامه ح��ذف يارانه ها مبالغ 
زي��ادي را ب��ه صورت ياران��ه نقدي 
ب��ه خانوارها پرداخت کرده اس��ت و 
کارشناس��ان اقتصادي مي گويند که 
ادامه اين وضعي��ت يعني توزيع پول 

نقد و افزاي��ش نقدينگي آتش تورم را 
ش��عله ورتر خواهد ک��رد. از اين رو 
اين نگراني وجود دارد که با ادامه اين 
وضعيت، پولي که دولت به خانوارها 
با عنوان ياران��ه نقدي مي پردازد، به 
دلي��ل گران��ي، مانند ب��رف در آفتاب 
س��وزان ذوب ش��ود ب��دون اين که 
تاثيري بنيادي در وضعيت اقتصادي 

خانوارهاي کم درآمد بگذارد.
عالوه بر اين، گزارش بانک مرکزي 
نش��ان مي دهد که مي��زان چک هاي 
برگشتي در س��ال گذشته 28 درصد 
افزايش يافته است اين در حالي است 
که حج��م چک هاي مبادله ش��ده در 
سال گذش��ته تنها رشدي 17 درصد 

داشته است.
مقايس��ه اين دو ،حاکي از وضعيت 
نامناس��ب اقتصادي اس��ت چون اگر 
وضعيت اقتصادي مناسب بود، دليلي 
وجود نداش��ت که چنين حجم انبوهي 

از چک ها برگشت بخورد.
با آنکه مقامات دولتي دليل افزايش 
چک ه��اي برگش��تي را ب��ه افزايش 
حجم معامالت نس��بت م��ي دهند اما 
کارشناس��ان م��ي گويند ک��ه رکود 
اقتصادي عامل اصلي افزايش ش��ديد 
است.کارشناسان  برگشتي  هاي  چک 
اقتصادي مي گويند که کمتر مشتري 
بانکي اع��م از توليد کنن��ده يا صادر 
کنن��ده حاض��ر اس��ت در فهرس��ت 
بدحس��ابها قرار بگيرد مگ��ر آنکه به 
خاطر مشکالت اقتصادي نتواند بدهي 

خود را بپردازد.
گزارشها نشان مي دهد که بسياري 
از افرادي که در ازاي خريد کاال چک 
بانک��ي داده اند، به دلي��ل ناتواني در 
فروش کاال نم��ي توانند به موقع پول 
ب��ه حسابش��ان واريز کنن��د و همين 
مس��ئله باعث افزايش شديد چک هاي 

برگشتي شده است.

درآمد بي سابقه نفتي ايران 
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ماه گذش��ته، دولت ژاپن با انتشار 
اطالعي��ه اي اع��الم ک��رد ک��ه براي 
جلوگي��ري از لزوم خاموش��ي هاي 
نوبتي در تابستان سال جاري، دست 
ک��م پانزده درصد صرف��ه جويي در 
مصرف ب��رق در مناط��ق صنعتي و 
شهري غرب اين کش��ور در مقايسه 
ب��ا ميزان مص��رف در س��ال 2010 

ضرورت دارد
نياز ب��ه صرفه جويي ب��رق نتيجه 
زمين لرزه و سونامي ژاپن در مارس 
س��ال گذشته اس��ت که در نتيجه آن، 
نيروگاه هسته اي فوکوشيما به شدت 
آس��يب ديد و باعث نگراني در مورد 

ايمني نيروگاه هاي اتمي شد..
در اطالعيه دولت آمده است که در 
ص��ورت تحقق هدف پان��زده درصد 
صرفه جويي، خاموش��ي هاي نوبتي 
لزوم��ي نخواهد داش��ت ه��ر چند به 
واحدهاي صنعتي توصيه شده است 
به هرح��ال برنامه ه��اي اضطراري 
مقابله ب��ا چنين ضرورت��ي را آماده 

داشته باشند.
مناطق ش��رقي ژاپن محل استقرار 
شماري از واحدهاي صنعتي مهم اين 
کشور مانند شرکت هاي عظيم صنايع 
الکترونيک پاناسونيک و شارپ است 
که صادرات آنها بخ��ش عمده اي از 

عوايد ارزي ژاپن را تشکيل مي دهد.
از زمان وقوع س��ونامي، برخي از 
اين صنايع به دلي��ل نگراني از کمبود 
برق بخش��ي از فعالي��ت هاي توليدي 

خود را به خارج انتقال داده اند.
ژاپن با توليد ناخالص داخلي ساالنه 
پنج تريلي��ون دالر س��ومين اقتصاد 
ب��زرگ جهان پ��س از آمريکا و چين 
محسوب مي ش��ود و تا قبل از وقوع 
سونامي، حدود س��ي درصد از برق 
مصرفي اين کش��ور از نيروگاه هاي 

هسته اي تامين مي شد.
پ��س از فاجعه رآکتور هس��ته اي 
فوکوش��يما و آلودگي زيست محيطي 
ناش��ي از آن، دول��ت ژاپ��ن فعاليت 
تمامي پنجاه نيروگاه اتمي آن کشور 
را ب��راي انجام بازرس��ي هاي ايمني 
س��ختگيرانه تر به طور موقت متوقف 
کرد با اينهمه، ب��ه دليل نگراني مردم 
در مورد ايمني نيروگاه هاي هس��ته 
اي به طور کلي، اين نيروگاه ها هنوز 
به مدار بازنگش��ته و کمبود ناشي از 
توقف فعاليت آنها از طريق اس��تفاده 
از ني��روگاه هاي حرارت��ي، که هزينه 
توليد باالت��ري دارد، و صرفه جويي 

در مصرف جبران شده است.
نگران��ي در مورد ايمني هس��ته اي 

نيروگاه فوکوشيما:
را  فوکوش��يما  نيروگاه  س��ونامي 
تعطيل��ي  باع��ث  و  انداخ��ت  کار  از 

نيروگاه هاي اتمي ديگر ژاپن شد.
تابستان سال گذش��ته، دولت ژاپن 
مقررات پانزده درصد کاهش اجباري 
در مص��رف ب��رق مش��تريان برخي 
شرکت هاي توليد کننده برق در شرق 
ژاپ��ن به اجرا گذاش��ت اما در س��ال 
جاري، هدف مشخصي در اين زمينه 

اعمال نمي شود.
فرارسيدن فصل تابستان و گرماي 
هوا معموال ب��ا افزايش مصرف برق 
در ژاپن همراه اس��ت و از مشتريان 
برق در غرب ژاپن هم خواس��ته شده 
است تا در مصرف برق صرفه جويي 

کنند.
در جريان س��ونامي سال گذشته، 
نيروگاه هسته اي فوکوشيما دائيچي 
به ش��دت آسيب ديد و منطقه وسيعي 
را به تشعش��عات اتم��ي آلوده کرد و 
باعث جابجايي هزاران تن از ساکنان 

اين مناطق شد

اين حادث��ه به بازنگري سياس��ت 
اس��تفاده از نيروگاه هاي هس��ته اي 
ن��ه تنها در ژاپن، بلک��ه در نقاط ديگر 
جهان نيز منجر شد و از جمله برخي 
برنام��ه هاي  اروپاي��ي  کش��ورهاي 
توسعه تاسيسات برق هسته اي خود 

را مورد تجديد نظر قرار دادند.
توليد برق از نيروگاه هاي هس��ته 
اي در مقايس��ه با س��اير نيروگاه ها 
از امتي��ازات اقتص��ادي قابل توجهي 
برخوردار اس��ت و در مقابل، خطرات 
ناش��ي از حوادث در اين نيروگاه ها 

هم بيشتر است.
اگرچه در مقايس��ه با نيروگاه هاي 
س��وخت فس��يلي، س��اخت نيروگاه 
هس��ته اي معموال به سرمايه گذاري 
س��نگين تري نياز دارد، اما طول عمر 
مفيد نيروگاه هاي هسته اي به مراتب 
طوالن��ي تر و هزينه جاري توليد برق 
در اين تاسيسات به طرز قابل توجهي 
کمتر از نيروگاه هاي حرارتي اس��ت 
که به دليل استفاده از سوخت فسيلي، 
از منابع توليد گازهاي گلخانه اي هم 

هستند.
به همين دليل، افزايش بهاي نفت در 
دهه 1970 باعث روي آوردن بسياري 
از کشورهاي وارد کننده نفت به برق 
اتمي ش��د اما با توجه به ابعاد هراس 
آور آسيب به نيروگاه هاي اتمي دست 
کم در حال حاضر، باعث رويگرداني 

از اين فن آوري شده است.
طي ي��ک س��ال اخير، ش��ماري از 
کشورهاي پيشرفته غربي برنامه هاي 
اح��داث نيروگاه هاي اتمي را دس��ت 
کم به طور موق��ت به حالت تعليق در 
آورده اند و از س��رگيري اين برنامه 
ها را به بررسي هاي بيشتر در مورد 
ايمن��ي اين نيروگاه ه��ا موکول کرده 

اند.

دولت ژاپن خواستار صرفه جويي مصرف برق براي 
اجتناب از خاموشي شد

بي اعتماد ي نس��بت به ايمني نيروگاههاي اتمي باعث روي آوردن به نيروگاههاي حرارتي متعارف شد ه 
است. با نزديک شدن فصل گرما، مقامات ژاپني خواستار صرفه جويي در مصرف برق شد ه اند.



کوکاکوال مدت کوتاهي بعد 
از سرگيري رابطه ديپلماتيک 
چين و آمريکا در دهه هفتاد، 
فعاليت خود را در اين کشور 
بع��د  س��رگرفتکوکاکوال  از 
از شصت س��ال تجارت در 
برم��ه را از س��ر م��ي گيرد. 
اقدام ش��رکت کوکاکوال  اين 
در پي تعليق تحريم سرمايه 
گ��ذاري در برم��ه توس��ط 
است. گرفته  آمريکا صورت 

ماه گذشته با حرکت برمه به 
سوي اصالحات دموکراتيک 
مقامات آمريکا اين تحريم ها 

را به حالت تعليق درآوردند.
کوکاکوال مي گوي��د به محض اينکه 
دولت آمريکا مجوز تج��ارت در برمه 
را در اختي��ارش بگ��ذارد کار خود را 
در اين کش��ور از س��رخواهد گرفت.

برمه يکي از سه کشور جهان است که 
کوکاکوال در آن تجارتي ندارد.کوکاکوال 
که بزرگترين کمپاني توليد نوشابه هاي 
غيرالکلي جهان اس��ت بع��د از انقالب 
کوبا و آغاز مصادره اموال خصوصي 
توسط دولت فيدل کاسترو کوبا را ترک 
کرد.اي��ن کمپاني در عي��ن حال هرگز 
در کره ش��مالي تجارتي نداشته است.

کوکاکوال در بياني��ه اي گفته همزمان 
ب��ا برقرار ک��ردن تولي��دات محلي در 
برمه محصوالت خود را از کشورهاي 

همسايه وارد برمه خواهد کرد.
برمه در س��الهاي 1962 ت��ا 2011 
ميالدي توسط شوراي نظامي اي اداره 
مي شد که تقريبا تمام مخالفان خود را 
سرکوب مي کرد و عليرغم تحريم ها و 
محکوميت هاي بين المللي قدرت خود 
را بر اين کشور اعمال مي کرد.مقامات 
آمريکا و اروپا اخيرا براي اولين بار در 

چند دهه گذشته از برمه ديدار کرده اند 
و در حالي که برمه گام هاي بيش��تري 
به س��وي اصالحات برم��ي دارد از از 
تمايل خود براي کاهش تحريم هاي اين 

کشور خبرداده اند.
بيانيه کوکاکوال در حالي منتشر شده 
که گزارش ها حاکي از بي جا شدن ده 
ها هزار نفر بر اثر ديگري هاي خشونت 
بار ميان مسلمانان و بودايي هاي برمه 

است.
کوکاک��وال م��دت کوتاه��ي بع��د از 
س��رگيري رابط��ه ديپلماتي��ک چين و 
آمريکا در دهه هفتاد، فعاليت خود را در 

اين کشور از سرگرفت.
کوکاکوال بعد از شصت سال تجارت 
در برمه را از س��ر مي گيرد. اين اقدام 
ش��رکت کوکاکوال در پي تعليق تحريم 
سرمايه گذاري در برمه توسط آمريکا 

صورت گرفته است.

ماه گذش��ته با حرکت برمه به سوي 
اصالح��ات دموکراتيک مقامات آمريکا 
اي��ن تحري��م ها را ب��ه حال��ت تعليق 
درآوردند.کوکاکوال مي گويد به محض 
اينکه دولت آمريکا مج��وز تجارت در 

برمه را در اختيارش بگذارد 
کار خود را در اين کشور از 

سرخواهد گرفت.
برمه يکي از س��ه کش��ور 
جهان اس��ت که کوکاکوال در 

آن تجارتي ندارد
کوکاک��وال ک��ه بزرگترين 
هاي  نوش��ابه  توليد  کمپاني 
غيرالکلي جهان اس��ت بعد از 
انقالب کوبا و آغاز مصادره 
توس��ط  خصوصي  ام��وال 
دولت فيدل کاس��ترو کوبا را 

ترک کرد.

اين کمپاني در عين حال هرگز در کره 
شمالي تجارتي نداشته است.

کوکاکوال در بيانيه اي گفته همزمان 
ب��ا برقرار ک��ردن تولي��دات محلي در 
برمه محصوالت خود را از کشورهاي 

همسايه وارد برمه خواهد کرد.
برمه در س��الهاي 1962 ت��ا 2011 
ميالدي توسط شوراي نظامي اي اداره 
مي ش��د که تقريبا تمام مخالفان خود 
راسرکوب مي کرد و عليرغم تحريم ها 
و محکوميت هاي بين المللي قدرت خود 

را بر اين کشور اعمال مي کرد.

مقامات آمري��کا و اروپا اخيرا براي 
اولين بار در چند دهه گذش��ته از برمه 
ديدار ک��رده اند و در حال��ي که برمه 
گام هاي بيش��تري به سوي اصالحات 
برمي دارد از از تمايل خود براي کاهش 

تحريم هاي اين کشور خبرداده اند.
بيانيه کوکاکوال در حالي منتشر شده 
که گزارش ها حاکي از بي جا شدن ده 
ها هزار نفر بر اثر ديگري هاي خشونت 
بار ميان مسلمانان و بودايي هاي برمه 

است.

بازگشت کوکا کوال به برمه بعد از شصت سال تحريم
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نابرابري يک الزام است
درباره:

عد الت اجتماعي

اس�تفان بارون: پروفسور هايک، 
ش��هروندان ما بيش از پي��ش بر اين 

باورند ک��ه دولت رف��اه اجتماعي يا 
روشن تر )Sozial Staat( دولت حامي 

ناکام��ان به انتهاي راه خود رس��يده 
اس��ت. شما در س��ال 1944 در کتاب 

اشاره:
فريدريش آگوست فون هايک )F. A. Von Hayek( بنابه مشهور،  از به نام ترين نظريه پرد ازان سد ه 
گذشته است که در سال 1899 ميالد ي در شهر وين ديد ه به جهان گشود و در همان شهر به تحصيل پرد اخت. 

وي در د انشگاه هاي فريبورگ ،شيکاگو و لندن کرسي استاد ي د اشت. در سال 19۷4 به اتفاق گونار ميرد 
ال )Gunnar Myrdal( اقتصادد ان سوئد ي به دريافت جايزه نوبل نايل آمد و نظراتش در زمينه هاي 

پولي و نوسان هاي اقتصاد ي تاييد ي دوباره گرفت. افزون بر اين بايد ياد آور شد که هايک نظريه پرد 
ازي بزرگ وآزاد ه بود که نظريه هاي اقتصاد ي- اجتماعي او از تاييد ي ويژه برخورد ار است.

نوشته اي را که اکنون در دست يا رو در رو د اريد برگرفته ايست از گفتگويي کوتاه که استفان بارون 
)Stefan Baron( سردبير وقت هفته نامه اقتصاد هفته )Wirtschafts Woche( آلماني زبان در سال 
1981 درباره دولت رفاه اجتماعي يا Sozial Staat با هايک د اشته و بار ديگر، باز دوباره در آن نشريه 
به چاپ رسيد. گفتگويي که اکنون نيز بسان 31 سال پيش در بيشتر ممالک جهان، به ويژه در کشورهاي 
رو به پيشرفت و از جمله کشور خودمان مطرح و دکترين يا آموزه روز است و ما آن را در زير با هم 

مرور مي کنيم.
دکتراميرهوشنگ اميني

فصلنامه ايران و انگليس شماره 43گزارش 14 



خودت��ان با عنوان در مس��ير بردگي 
 )Der Weg Zur Knenchtscaft(
با صداي بلن��د اعالم خطر کرديد، آيا 
تص��ور مي کنيد اکن��ون اوضاع بهتر 

شده است؟

هاي�ک: بله، بي تردي��د، مردم رفته 
رفته در مي يابند و به اين راستينه پي 
مي برند که چيزي قابل تقس��يم است 
که وجود داش��ته باشد اما در شرايط 
موجود و حاکم ب��ر جريان يا فرآيند 
تولي��د، چي��زي که امکان تقس��يم آن 
وجود داشته باش��د هر روز بيش از 

پيش کمتر مي شود.

اس�تفان ب�ارون: چگون��ه ممکن 
است چنين واقعيت اقتصادي روشني 

تا کنون از نظر دور مانده باشد؟

هايک: توجه داشته باشيد، آنچه را 
امروز تجربه مي کنيم، نتيجه اختاللي 
اساسي مي باش��د که ناشي از افکار 
ليبرال متفکر انگليسي جان- استوارت 
ميل )J.S.Mill( استو در کتاب اقتصاد 
سياس��ي وي به ش��رح زي��ر عنوان 
ش��ده و اس��اس کليه ي نظريه هاي 
سوسياليس��تي قرار گرفته اس��ت. به 

اين معنا و مفهوم که:
اگر توليد ملي وجود داش��ته باشد 
در اي��ن صورت م��ي تواني هرکاري 

بخواهي با آن انجام دهي.
راستينه يي که در اين انديشه از نظر 
دور مانده است اينکه فرآيند توليد از 
فرآيند توزيع جدا نيس��ت. به اين معنا 
که در هر حال با توليد ملي نمي توان 

به دلخواه عمل کرد.

استفان بارون: آيا منظورتان اين 
اس��ت که زمينه ي اوليه ي توليد ملي 

همانا نابرابري توزيع است؟

هايک: دقيقًا همينطور است و جاي 
هيچ گونه افسوس��ي هم وجود ندارد. 
بلکه بس��يار الزم و ضرور است. به 
بيان ديگر بس��يار مسرت بخش و در 

واق��ع يک الزام اس��ت. توليد ملي تنها 
به اين لحاظ ايجاد مي شود که دست 
اندرکاران به اندازه بهره وري کارشان 
م��زد مي گيرند و بدينس��ان به جايي 
کشيده مي ش��وند که بيشترين دست 
آورد را تحصي��ل کنن��د. آري همين 
نابرابري دستمزدهاس��ت که افراد را 
درگير توليد مي کند و بدينسان توليد 
ملي ايجاد مي شود. روشن است که با 
توزيع نابجا اين نقش هدايت کننده فلج 
مي ش��ود. به ويژه آن که ما بدينسان 
مان��ع هماهنگ��ي مس��تمر ام��ور مي 
ش��ويم. هماهنگي ويژه يي که موجب 
ادامه طبيعي پيشرفت توليد مي شود. 
شرايطي که عمومًانا آگاه از آنند و آن 
را تنها از طريق مکانيزم روند مربوط 

مي توان شناخت.

اس�تفان بارون: توزيع نامناسب 
در معن��اي واقعي کالم چه ملي و چه 
بين المللي منشاء نظريه امروزي قابل 
قبولي اس��ت بنام عدالت اجتماعي، آيا 

شما هم بر اين باوريد؟

هاي�ک: نه ب��ه هيچ وج��ه، عدالت 
اجتماعي، به چه معنا؟ چه کسي اينجا 
تعيين کننده اس��ت؟ طبيعت؟ يا خدا؟ 
نحوه ي توزي��ع که در فرآيند عرضه 
و تقاضا ايجاد مي شود، به هيچ وجه 
نتيجه مورد نظر و دلخواه افراد دست 
ان��درکار نيس��ت. از اي��ن رو مفهوم 
عدالت اجتماعي در نظام اقتصاد بازار 
اجتماعي  کاماًل بي معناس��ت، عدالت 
تنه��ا و تنها ويژه نظام هاي اقتصادي 
ديکتاتوري و متمرکز دولتي است که 
دولت تعيين کننده درآمد نس��بي تک 

تک شهروندان است.

استفان بارون: پروفسور، آيا اين 
بازي با کلمات نيست؟
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هايک: من با نتايج حاصل از کار و 
تماس مس��تمر با آثار تخريبي و تباه 
کننده ي تبليغاتي ک��ه درباره مفهوم 
عدال��ت اجتماعي به ش��دت بر اخالق 
عاطفي مردم اثرگذار است به اين باور 
قطعي رسيده ام که بزرگترين خدمتي 
که مي توانم به همنوعان خودم عرضه 
کنم آن است که نويسندگان، روزنامه 
نگاران و سخنوارن را به راهي هدايت 
کنم ک��ه از به کارگي��ري اصطالح يا 
مفهوم عدالت اجتماعي که مدعي است 
پرداخت مزدکار افراد نبايد وابسته به 
سهم کار آنها در ايجاد توليد ملي، بلکه 
ناشي از دستمزدي باشد که دريافت 

مي کنند، شرکت داشته باشم.

اس�تفان بارون: آيا اين منصفانه 
است؟

هايک: متاس��فانه اين بي معناست، 
زيرا يک مسابقه ي دو بر حق، مسابقه 
اي نيس��ت که در آن هم��واره برنده، 
بلکه مسابقه  باش��د،  ترين  مس��تحق 
ايس��ت که بايد در آن قوانين بازي از 
س��وي همه رعايت شود. توان کاري 
انس��ان ها متمايز از ت��وان عيني کار 
آنانس��ت حتي اگر حداکثر توان خود 
را به کار گيرند، در صورتي که براي 
ساير شرکت کنندگان در مسابقه بي 
ارزش باش��د کوشش آنان نمي تواند 

مثمر ثمر باشد.

اس�تفان ب�ارون: بي ارزش ترين 
کارها غالبًا به نازلترين بها جبران مي 

شود...

هاي�ک: بل��ه، زي��را در مکاني��زم 
ي��ا رويداده��اي ب��ازار، م��ا همواره 
درآمدهايي به دست مي آوريم که از 

لحاظ اخالقي استحقاق آن را نداريم، 
به همين نحو از نظر اخالقي بايد آنچه 
را هم بدست نياورده ايم پذيرا باشم. 
کساني که به ثروتمندان اعتراض مي 
کنند، فراموش کرده اند که بيشتر آنان 
در جري��ان ثروتمند ش��دن، با ايجاد 
فرصت هاي شغلي جديد، گروه هاي 
بيشتري از مردم را در مقايسه با اين 
که پول خود را ميان فقرا تقس��يم مي 

کردند، يار و مدد آنها بوده اند. 

اس�تفان بارون: پس از نظر شما 
عدالت چيست و چه معنايي دارد؟

هايک: براي من تنها يک نوع عدالت 
وج��ود دارد و آن تس��اوي در برابر 
قانون اس��ت. بنابراين هرنوع تحريف 
يا انحرافي از آن، حتي با بهترين نيات 
گش��ودن مدخل جهالت و خودکامگي 
اس��ت که آزادي اين واالترين ارزش 
زندگان��ي را تب��اه مي س��ازد. ميزان 
استحقاق افراد راچه کسي بايد تعيين 
کند؟ و چه کس��ي مانع از آن خواهد 
بود که براي مدت��ي کوتاه يا طوالني 
گروه هايي از مزاياي ويژه برخوردار 
نش��وند، همين گروه هايي که پيش از 
آن که استحقاق برخورداري از آن را 
داشته باش��ند از مزيت هاي سياسي 

برخوردارند؟

اس�تفان بارون: نظر شما درباره 
شانس برابر چيست؟

هايک: تس��اوي واقعي ش��انس به 
معناي آنس��ت که تس��اوي در برابر 
قانون ناديده گرفته شود، زيرا انسان 
ها به طور طبيعي و با توجه به محيط 
زندگي شان از توانائي ها و شايستگي 
هاي بي اندازه متفاوت برخوردارند و 

لذا تس��اوي نهايتًا به نابودي خانواده 
و ايجاد حکومت اس��تبدادي منجر مي 
شود اما تا حدودي که انقالب فرانسه 
آن را طلب مي کند، ش��غل استعدادها 
را ش��کوفا مي س��ازد، در آن مانعي 

نمي بينيم.

اس�تفان ب�ارون: براي کس��اني 
ک��ه نمي توانن��د به خودش��ان کمک 
بيماران،  )مانند: س��الخوردگان،  کنند 
معلولي��ن و ازکارافت��ادگان( چه بايد 

کرد؟

هايک: هي��چ دليلي وجود ندارد که 
در جامع��ه آزادي چون جامعه ما که 
دولت مي توان��د از تيره روزي افراد 
جلوگي��ري کن��د، از کمک ب��ه آنها و 
پرداخت حداقل درآمد به آنان سرباز 

زند.

استفان بارون: به نظر شما دولت 
چه کار ديگري مي تواند انجام دهد؟

هاي��ک: از آنج��ا که دول��ت وظيفه 
دار حف��ظ امني��ت داخل��ي و خارجي 
کشور اس��ت، به ويژه حافظ مالکيت 
خصوصي که پايه هاي نظام ما بر آن 
استوار اس��ت، روشن است که دولت 
اجتماعي  توان��د برخي خدم��ات  مي 
مانند حق بازنشستگي يا بيمه درماني 
را به همه مردم ارائه دهد. حتي محق 
است شهروندان را ملزم به بيمه کردن 
خودشان کند، اما حق ايجاد انحصار 

بيمه و اين گونه موارد را ندارد.

استفان بارون: چرا؟

هايک: زيرا دولت حق ندارد احدي 
از آحاد ملت را از کاري که بهتر از او 

انجام مي دهد، مانع شود.



مباد الت توريستي با کد ام کشورها؟ 

آش��کار اس��ت که وج��وه حاصل 
که  خارجي  گردش��گرهاي  ازپذيرش 
در دانش گردشکري به وجوه حاصل 
از ص��ادرات نامرئ��ي ش��هرت دارد 
در رش��د و توس��عه ي اقتصادي به 
ويژه توسعه ي متعادل اقتصادي در 
سنجش با درآمدهاي حاصل از ساير 
انواع صادرات داراي نقشي به مراتب 
موئثر تر مي باشد ، به بيان روشن تر 
تنها دربخش گردشگري است که گفته 
مي شود  وجوه مصرفي گردشگر در 
س��طح منطقه هم��راه او حرکت کرده 
توزيع مي ش��ود  و بدين سان موجب 
توسعه ي متعادل اقتصادي در سطح 

منطفه مي شود.

 با توج��ه به اينکه تنها  در مبادالت 
گردشگري است که در قياس با ساير  
انواع مبادالت بازرگاني  سود حاصل 
از فعاليت ها متوجه طرف کم دآمدتر 
اس��ت از اين رو درمرور برنامه هاي 
توس��عه ي گردش��گري مالحظه مي 
ش��ود که در کليه کش��ور هاي جهان 
به ويژه کش��ورهاي پيشرو در زمينه 
گردش��گري توصيه به مس��ئولين و 
کار گ��زاران اداره امور گردش��گري 
آن اس��ت  که س��نگيني فعليت خودرا 
در زمين��ه جل��ب گردش��گر متوجه 
کشورهائي س��ازند که درآمد سرانه 
يي باالتر از درآمد سرانه خود دارند 
. به ويژ ه کشورهائي که در آمارهاي 
در آمدهاي گردشگري آنان به طوري 
ک��ه در زير مالحظه مي ش��ود هزينه 
هاي گردشگريش��ان ب��ه مراتب بيش 
از در آمد ش��ان مي باشد،از آن جمله 

انگليس،  اياالت متحده آمريکا،  آلمان، 
ژاپن و...

وام��ا ب��ا توجه ب��ه اينک��ه بخش 
گردش��گري در قياس با ساير بخش 
ها از حساس��يت ويژه يي بر خوردار 
مي باش��د وبه طور کلي تهيه وتدوين 
برنام��ه ه��اي آن نيز در س��نجش با 
س��اير بخش ها از پيچيدکي به مراتب 
بيش��تري برخوردار است ، لذا توجه 
به چندين نکته اساس��ي که در پي به 
برحي از آنها اش��اره خواهد ش��د از 
اهميت درخور توجه برخوردار است.

 - گسترش سنجيده فرهنگ پذيرش 
و پذيرائي از گردش��گر ،اعم از اينکه 

گردشگر داخلي يا خارجي باشد
 

- ايج��اد انواع تاسيس��ات پذيرائي 
گردش��گري  اعم از هتل ،متل ، مهمان 

سرا ، رستوران وچايخانه و تاسيست 
پذيرائ��ي ميان راهي با امکانات افامت 
ش��بانه  وبا توجه و تکيه بر س��طوح 
متف��اوت درآمدي در س��طح ش��هر 
و روس��تا و ب��ه وي��ژه مس��ير هاي 

گردشگري.
 

- کمک به پويا س��ازي همه حانبه 
مراک��ز و ب��ه وي��ژه جاذب��ه ه��اي 

گردشگري

تس��هيالت  ان��واع  برق��راري   -
اطالع  از مراک��ز  ،اع��م  گردش��گري 

رساني گردشگري ،راهنمائي و...

- کمک به ايجاد وگس��ترش مراکز 
آموزش خدمات گردشگري و تربيت 
انواع  راهنمايان گردشگري در زمينه 

فعاليت هاي گردشگري

:

1987  
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اخبار اتاق ها

اخبار اتاق  ايران و انگليس

اخبار كوتاه اقتصاد ي

برگزاري مجمع عمومي عاد ي ساالنه اتاق ايران و انگليس
مجم��ع عمومي عادي س��االنه اتاق 
اي��ران و انگلي��س روز س��ه ش��نبه 
91/03/30 راس س��اعت 15 در سالن 
طبقه هش��تم اتاق ته��ران با حضور 
اکثريت اعض��ا و نمايندگان امور بين 
الملل و دفتر حقوقي اتاق ايران تشکيل 

و برگزار گرديد.

در اين جلس��ه بعد از اعالم دستور 
جلسه توس��ط نايب رئيس و دبيرکل 
اتاق، اداي خيرمقدم توس��ط رياست 
اتاق، گ��زارش هيات مدي��ره درباره 
عملکرد سال 1390 اتاق عنوان مجمع 
و تصويب آن، گزارش بازرس قانوني 
و حس��ابرس ات��اق قرائ��ت و مورد 
تصوي��ب قرار گرفت س��پس درباره 
تراز مال��ي اتاق بح��ث و از تصويب 
گذشت، پس از آن برنامه سال جاري 
اتاق همراه با بودجه پيش��نهادي اتاق 

براي سال جاري قرائت و از تصويب 
گذشت.

 در ادامه خانم مطلب زاده مجددًا به 
عنوان بازرس اصلي و آقاي شجاع به 
عنوان ب��ازرس علي البدل و روزنامه 
اطالعات ب��راي درج آگهي هاي اتاق 
پاي��ان مهندس  انتخ��اب ش��دند. در 
خاموش��ي ط��ي بياناتي ب��راي فعال 
کردن هرچه بيشتر اتاق طرح شهرک 

دانش بنيان نقطه شمال و مزاياي آن 
در زمينه ايجاد اشتغال و بارورسازي 
توان فني کش��ور را معرفي و از آقاي 
طاعتي مجري طرح مذکور خواس��تند 
جزئيات طرح را  بيان کرده کميته اي 
براي تس��ريع در اجراي طرح مذکور 
در دبيرخانه اتاق تشکيل و کار دنبال 

شود.

بيانات��ي  طاعت��ي  آق��اي  س��پس 
درخصوص کار بيان و مامور تشکيل 
کميته يي ب��راي پيگيري موضوع در 

دبيرخانه اتاق شد.

ضمنًا مقرر گرديد ع��الوه بر ديدا 
آزاد گروه ه��اي صنفي که برگزاري 
آن در برنامه مي باش��د هر س��ه ماه 
يکبار جلسه اي با حضور کليه اعضا 

برگزار شود.
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برگزاري جلسه هاي ماهانه هيات مديره اتاق
جلس��ات ماهانه هي��ات مديره طبق 
روال در اولي��ن هفته هر ماه با حضور 

کليه اعضاء تشکيل و برگزار گرديد.
در اين جلس��ات بعد از تبادل اخبار 
اقتصادي، به ويژه اخبار مربوط به دو 
کشور و موضوع تورم و سياست هاي 
پولي مالي و مسائل مربوط به برگزاري 
مجمع عموم��ي عادي س��االنه اتاق و 
همچنين تسهيالتي که درخصوص اخذ 

ويزاي ورود به انگليس و در همکاري با 
اتاق بازرگاني بريتانيا و ايران به عمل 
آمده بود، موضوع دي��دار آزاد ماهانه 

اعضاء به صورت گروه هاي کاري که 
از سوي کميسيون بازرگاني، صنعت و 
گردشگري اتاق پيشنهاد و مورد اقدام 
ق��رار گرفته بود، مط��رح و مورد تائيد 

قرار گرفت.
ضمنًا مقرر گرديد درمورد شناسائي 
کم و کي��ف فعاليت ه��ا يبازرگاني در 
بريتانيا براي عرضه به اعضا اتاق اقدام 

الزم به عمل آيد.

برگزاري کميسيون هاي تخصصي اتاق 
 کميسيون آموزش و فناوري هاي نوين
کميسيون مذکور در سه ماهه اول 
سال جاري ساعت 16:00 بعد از ظهر 

روز هاي يکشنبه، به رياست آقاي 
منوچهر هامون و با حضور اعضاء 

برگزار گرديد.

کميسيون بازرگاني و صنعت و  
تبادل گردشگري

اين کميسيون در سه ماهه اول سال 
طب��ق روال بع��د از ظهر دومين س��ه 
شنبه هر ماه با حضور اکثريت اعضاء 
تش��کيل و برگزار گرديد. در جلس��ات 
اين کميسيون نخست اخبار اقتصادي ، 
حمايت از توليد، صندوق توسعه ملي، 
کمبود آزمايش��گاه، استانداردهاي بين 
المللي، خارج ش��دن تعدادي از شرکت 
هاي بالک ليس��ت شده در امارات، نرخ 
دالر و افزايش و کاهش آتي آن، تبادل 

نظر شد.
ضمنًا درم��ورد دي��دار آزاد ماهانه 
اعض��اء در گروه ه��اي صنفي همکار 
مقرر گرديد آقاي اميرحس��ين پژوهي 

موضوع را پيگيري و اقدام کنند.

کميسيون تسهيل سرمايه گذاري و 
مشارکتها

 در س��ه ماهه اول س��ال، طبق روال 
بعد از ظهر س��ومين سه شنبه هر ماه 
با حضور کليه اعضا تشکيل و برگزار 

گرديد.
در اين جلس��ات بعد از تبادل اخبار 
اقتصادي به تفصيل درباره نرخ بهره، 

رابطه آن با تورم و اثرات آن در کاهش 
يا افزاي��ش نرخ تورم و ب��ه طور کلي 
توسعه اقتصادي کشور بحث و گفتگو 
و پيشنهاد شد، در سياست هاي پولي 
کشور اصلح آن است که به جاي تبعيت 
نرخ بهره بانکي پول از نرخ تورم، اقدام 
به کاهش نرخ تورم شود که کليد آن در 

دست دولت است.
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اخبار جهان

فصلنامه ايران و انگليس شماره 43اخبار  20

منطقه يورو »بزرگترين تهديد براي اقتصاد جهان« است
س��ازمان همکاري اقتصادي و توسعه، 
بحران در منطقه يورو را بزرگترين تهديد 

براي اقتصاد جهاني دانسته است.
اين سازمان پيش بيني کرده که اقتصاد 
17 کشوري که از واحد پولي يورو استفاده 
مي کنند، در س��ال پي��ش رو، 1/0 درصد 

کوچکتر مي شود.
پيش بيني آنها از اقتصاد آمريکا اين است 
که در همين س��ال 4/2 درصد بزرگتر مي 
ش��ود. در س��ال آينده ميالدي هم اقتصاد 

اياالت متحده به 6/2 درصد مي رسد.
به نظر مي رسد که س��ازمان همکاري 
اقتصادي و توسعه، از طرح هاي بعضي از 
کشورهاي اروپايي براي رشد اقتصادي در 

کنار کم کردن مخارج، حمايت کرده است.
يک��ي از کارشناس��ان اقتص��ادي اين 

س��ازمان مي گويد که »بح��ران در منطقه 
يورو، تنها ريس��ک بزرگ پيش روي رشد 

اقتصاد در جهان است.«
حدود شش ماه پيش بود که اين سازمان 
درباره بحران اقتصادي در اروپا هش��دار 
داده بود و گفته ب��ود که اگر به اين ماجرا 
رسيدگي نشود، »رکودي بزرگ« در انتظار 

جهان خواهد بود.
در گزارش��ي که روز سه شنبه اين نهاد 
منتشر کرده مي گويد که خطرات آني اين 
مشکل گذشته اما هنوز اين خطرات پا برجا 

هستند.
آنها هش��دار مي دهند که اگر امروز به 
مش��کالت حوزه يورو رس��يدگي نشود، 
مشکالت آنها به اقتصاد جهاني سرايت مي 

کند.

بناس��ت تا رهب��ران اتحادي��ه اروپا در 
بروکسل نشستي غيررسمي داشته باشند. 
انتشار اين گزارش پيش از اين نشست اين 
گمانه را تقويت کرده که سازمان همکاري 
اقتصادي و توسعه از سياست هاي رئيس 
جمهوري تازه انتخاب شده فرانسه حمايت 
مي کند، که خواه��ان افزايش اعتبار بانک 
سرمايه گذاري اروپا شده تا در پروژه هاي 

زيرساختي سرمايه گذاري کند.
همچنين در اين گزارش پيش بيني ش��ده 
که بيکاري امسال و س��ال آينده در اروپا 

باال باشد.
نرخ بيکاري هم اکن��ون در اروپا، 9/10 
درصد اس��ت که باالترين ميزان از ابتداي 
تاس��يس اتحادي��ه اروپا در س��ال 1999 

ميالدي است.

اخبار اتاق  انگليس و ايران

 برگزاري جلسه هاي گرد همايي اعضاء
در جلس��ه گردهمايي ماهانه ماه مي 
اتاق مذکور که به رياس��ت لرد المونت 
تش��کيل گرديد، با توجه به خالي شدن 
پس��ت نايب رئيس اول ات��اق )مرحوم 
يوسف دانشور( و برخي کاستي هاي 
ناشي از فقدان حضور نامبرده در اتاق  
درخصوص جانشيني ايشان مذاکره به 
عمل آمد و مقرر گرديد در جلس��ه  ماه 
ژوئ��ن گردهمايي اعضاء در اين زمينه 

اخذ تصميم شود.
ضمن��ًا در اين جلس��ه آق��اي دکتر 
سيروس مهديزاده، عضو هيات مديره 
اتاق در بياناتي که به منظور ساماندهي 
اتاق ايراد ش��د، پيام ات��اق بازرگاني و 
صنايع و معادن ايران مبني بر آمادگي 
اتاق به منظور انجام هرگونه همکاري را 
به اطالع اعضاء رساند، که مورد تشکر 

قرار گرفت.

انتخاب نايب رئيس
در جلسه گردهمايي مورخ 22 ژوئن 
اعضاء که با سخنراني درباره چگونگي 
تجارت آلمان با ايران برگزار شد، آقاي  
دکترتورج اميرس��ليماني که از اعضاء 
پيش کس��وت اتاق بازرگاني بريتانيا و 
ايران مي باشد،  به اتفاق آراء به عنوان 

نايب رئيس  اتاق انتخاب شد.

اتاق ايران و انگليس انتخاب شايسته 
دکترتورج  اميرس��ليماني را به عنوان 
نايب رئيس ات��اق بازرگاني بريتانيا و 
ايران با توجه به سابقه و تجربه  علمي/ 
عملي وي به فال نيک گرفته و به هر دو 
اتاق و ايشان  تبريک گفته و براي ايشان 
در پيشبرد هدف هاي مشترک آرزوي 

موفقيت مي نمايد.
دکتر امير سليماني افزون بر برخوردار 
بودن از س��ابقه علمي درخور توجه و 
دانشگاهي از سابقه يي حرفه يي وصنفي 
به شرح در پي نيز برخوردار مي باشد: 
رئيس انجمن ايراني مهندسان محاسب 
ساختمان، رئيس انجمن ژئوتکنيک ايران 
، عضو هيات رئسه   سازمان بين المللي 
مهنس��ين مش��اور)فيديک( مديرعامل 

شرکت مهندسين مشاور ماندرو و...
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بحران يونان ثبات و اعتماد اقتصاد ي در اروپا را متزلزل ساخته است

بر اس��اس نتايج بررس��ي  موسسه 
تحقيقات اقتصادي مارکيت، فعاليت هاي 
اقتصادي اروپا در ماه مه سال جاري، 
به پايين ترين سطح در سه سال گذشته 

رسيده است.
ش��اخص فعاليت اقتص��ادي مورد 
استفاده در اين تحقيق که نشان دهنده 
ق��درت خريد م��ردم و اعتماد مصرف 
کننده در بخش توليد و خدمات است که 
در ماه مه ، به 45.9 درصد رسيد و در 

35 ماه گذشته بي سابقه بوده است.
کاهش فعالي��ت هاي اقتصادي باعث 
تنزل ارزش يورو ش��ده و نرخ برابري 
يورو را به 1.2515 دالر رس��انده است 
که پايين ترين سطح در 22 ماه گذشته 

بوده است.
در نشس��ت س��ران اروپا که عصر 
چهارش��نبه 23 م��اه مه برگزار ش��د، 
رهبران اروپايي به دليل اختالف نظربر 
س��ر چگونگي حل بح��ران موجود، به 

نتايج روشني نرسيدند.

فرانسوا اوالند رئيس جمهوري فرانسه 
تاکيد داشت که کشورهاي اروپايي، به 
صورت مش��ترک اوراق قرضه منتشر 
کنند؛ اين طرح به کش��ورهاي اروپايي 
گرفت��ار بدهي خارجي امکان آن را مي 
دهد تا بتوانندبا نرخ سود بسيار کمتر از 
حال حاضر، به استقراض از بازارهاي 

مالي مبادرت کنند.
ام��ا آلمان م��ي گويد که ت��ا زماني 
که تمامي کش��ورهاي اروپايي نظم و 
انضب��اط بيش��تري را در بودجه خود 
به کار نگرفته ان��د، با اين طرح مخالف 

است.
در نشست عصر چهارشنبه بحران 
سياسي در يونان نيز موضوع گفت و 

گوها بود.
رهبران اروپا گفتن��د که مي خواهند 
يونان در منطقه يورو بماند ولي هرمن 
ون رومپوي، رئيس ش��وراي اتحاديه 
اروپا گفت که يونان هم بايد به تعهداتش 

پايبند بماند.

گزارش روز بعد، از وضعيت اقتصادي 
اروپا بيانگر آن است که نگراني درباره 
آينده يونان، تاثير اقتصادي گس��ترده 

تري در اروپا دارد.
بر اس��اس گزارش مارکيت، س��طح 
فعاليت هاي اقتصادي در کارخانه هاي 
فرانسه و آلمان به پايين ترين سطح طي 

حدود سه سال گذشته رسيده است.
گزارش ديگري از آلمان حاکي از آن 
اس��ت که اعتماد به ثبات اقتصادي در 

ماه مه به شدت کاهش يافته است.
نتيجه گ��زارش موسس��ه تحقيقات 
اقتصادي آي اف او در مونيخ حاکي از 
اين اس��ت که »شاخص جو اقتصادي« 
که بر اساس نظرسنجي از 7 هزار مدير 
اجرايي به دس��ت مي آيد، در ماه مه به 
106.9 واحد در ماه مه رسيد در حاليکه 
اين شاخص در ماه آوريل 109.9 واحد 

بود

بانک ژاپني د ارايي مسدود شد ه ايران را آزاد کرد
بان��ک ژاپن��ي بنا به حک��م دادگاهي 
در آمري��کا دو ميلي��ارد و شش��صد 
ميلي��ون دالر از دارايي ه��اي ايران را 
مسدود کرده بود. در پي لغو حکم يک 
دادگاه آمريکاي��ي، بان��ک ژاپني توکيو 
- ميتسوبيش��ي يو اف، دارايي مسدود 
ش��ده دو ميليارد و شش��صد ميليون 

دالري ايران را آزاد کرده است.
پي��ش از اين دادگاه��ي در نيويورک 
آمري��کا حکم داده ب��ود بانک توکيو - 
ميتسوبيش��ي دو ميليارد و شش��صد 
ميليون دالر از پول هاي ايران را توقيف 
کند تا به خان��واده قربانيان انفجار در 
پايگاه ه��اي س��ربازان آمريکاي��ي در 

بيروت، پايتخت لبنان، پرداخت شود.
اکن��ون دادگاهي در واش��نگتن حکم 

دادگاه قبلي را لغو کرده است و به اين 
ترتيب دارايي هاي مسدود شده ايران از 
سوي بانک ژاپني توکيو -ميتسوبيشي 

آزاد شده است.

روز پنجش��نبه، 28 ارديبهش��ت )17 
مه(، بانک توکيو ميتسوبيشي گفته بود 
که قاض��ي دادگاه��ي در نيويورک در 
ارتباط با پرونده بم��ب گذاري در مقر 
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امارات با خط لوله نفت، تنگه هرمز را دور مي زند

اين خ��ط لول��ه 360 کيلومتري نفت 
توليدي در ش��رق ابوظبي را از منطقه 
حبشان به بندر فجيره در ساحل درياي 

عمان منتقل  کند. 
ش��يخ حمد بن محمد الشرقي، حاکم 
فجيره گفته است که خط لوله صادرات 
نفت از س��کوهاي ساحل شرقي، بدون 
نياز به عبور از تنگه هرمز ساخته شده 
است و در ماه آينده ميالدي )ژوئن( به 

بهره برداري مي رسد.
ب��ه گفته حاکم فجي��ره، يکي از هفت 
شيخ نشين کوچک امارات متحده عربي 
، ظرفي��ت اوليه انتقال اين خط لوله يک 
ميلي��ون و 500 ه��زار بش��که در روز 
است و انتظار مي رود به يک ميليون و 
800هزار بشکه در روز افزايش يابد.  .

ساخت اين خط لوله 360 کيلومتري 
در سال 2008 ميالدي آغاز شد.

ق��رار اس��ت اي��ن خ��ط لول��ه 360 
کيلومتري نفت توليدي در شرق ابوظبي 
را از منطقه حبش��ان به بندر فجيره در 
س��احل درياي عمان منتقل  کند. به اين 
ترتيب امارات ديگر نيازي به انتقال نفت 

از مسير تنگه هرمز نخواهد داشت.
نگراني نس��بت به بس��ته شدن تنگه 
هرمز که شاهراه حياتي انتقال نفت در 

خليج فارس بشمار مي رود، در ماههاي 
اخير شدت يافته است. مقام هاي ايران 
بارها نسبت به احتمال بستن تنگه هرمز 

هشدار داده اند.
در ماه ژانويه س��ال جاري بيست و 
هفت کشور عضو اتحاديه اروپا، ضمن 
تحريم بانک مرکزي جمهوري اسالمي، 
اعالم کردند که واردات نفت از ايران را 
از اول ماه ژوئي��ه )11 تيرماه ( تحريم 

خواهند کرد.
ع��الوه بر نف��ت امارات، ص��ادرات 
محموله هاي نفتي بحرين، کويت و قطر 
هم از طريق تنگه هرمز انجام مي شود.

عراق هم مقداري از صادرات نفتي خود 
را از طري��ق بن��ادري در خليج فارس 

انجام مي دهد.
براس��اس گ��زارش ه��اي دريافتي، 
عربس��تان س��عودي ه��م ب��ه عنوان 
بزرگتري��ن صادر کنن��ده نفت، بخش 
اعظم��ي از نفت خام خ��ود را از طريق 
ترمينال هايي در خلي��ج فارس صادر 
مي کند، اما در صورت بسته شدن تنگه 
هرمز آن کش��ور مي تواند که تعدادي 
زي��ادي از محموله هاي نفتي اش را به 
ترمينال هايي در درياي س��رخ انتقال 

دهد.

امير فجيره ضمن ابراز ترديد نسبت 
به بسته شدن تنگه هرمز و وقوع جنگ 
در منطقه به خبرگزاري فرانس��ه گفت 
:«تنش بين ايران و همسايگانش مناقشه 

اي است که حل خواهد شد.«
ش��يخ حمد اب��راز امي��دواري کرده 
اس��ت که اين خط لول��ه جديد« اهميت 
ژئوپولتيکي فجيره که در سر راه مسير 
دريايي شرق و غرب قرار دارد، افزايش 

دهد..«
اين امير نش��ين کوچ��ک با جمعيتي 
حدود 170 هزار نفر در تالش اس��ت با 
آغاز به کار اين خ��ط لوله، به مرکزي 

براي صادرات نفت و گاز تبديل شود..
فجي��ره تاکنون پ��س از روتردام در 
هلند، و سنگاپور، سومين مرکز بزرگ 

بارگيري کشتي ها بوده است و اين 
اميرنشين در صدد است، تا نقش مهم 

تري پيدا کند..
امير فجيره با اشاره به اين که امارات 
سال گذشته منطقه اي را براي صنايع 
نفتي در اين شيخ نش��ين ايجاد کرده ، 
نسبت به افزايش س��رمايه گذاري در 
بخش نف��ت در اين امير نش��ين ابراز 

اميدواري کرده است..

تفنگداران آمريکايي در بيروت در سال 
1983، حکم کرده است که دارايي هاي 
ايران نزد اين بانک مسدود و مراودات 

بانک با دولت ايران متوقف شود.
تصميم بانک ژاپني به ماجراي انفجار 
شديد در مقر تفنگداران دريايي آمريکا 
در جري��ان جنگ داخلي لبن��ان ارتباط 
داش��ت که در جريان آن، 241 نظامي 
آمريکاي��ي و بي��ش از پنج��اه نظامي 
فرانسوي کشته و شمار ديگري زخمي 

شدند.
حکم دادگاه اوايل ماه جاري و به نفع 
دو تن از مصدومان بمب گذاري س��ال 

1983 صادر ش��ده بود اما سخنگوي 
بانک توکيو - ميتسوبيشي گفته بود که 
اموال مسدود شده معادل مبلغي است 

که يک دادگاه ديگر آمريکايي در 
سال 2007 براي پرداخت خسارت به 
خانواده ه��اي قربانيان اين بمب گذاري 

الزم تشخيص داده بود.
سخنگوي بانک توکيو - ميتسوبيشي 
يک هفته پيش گفته بود که حکم قاضي 
دادگاه نيويورک نه تنها شامل عمليات 
اين بان��ک در آمريکا مي ش��ود، بلکه 
فعاليت آن در ژاپن را هم در بر مي گيرد 
که، به گفته او، از نظر قوانين ژاپن »محل 

ايراد است.«
وي گفته بود که به همين دليل، بانک 
در نظر دارد نسبت به اين حکم استيناف 

خواهي کند.
بخش عمده ام��ور بانکي مربوط به 
پرداخت هاي نفتي ژاپن به ايران از طريق 
بانک توکيو - ميتسوبيشي صورت مي 
گيرد و ياسوهيرو ساتو، مدير موسسه 
مالي ميزوهو و رئيس انجمن بانکداران 
ژاپني گفته بود که قطع اينگونه مراودات 
»امنيت ان��رژي ژاپن را به مخاطره مي 

اندازد.«
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صدراعظم آلمان خواهان اختيارات بيشتري 
براي بانک مرکزي اروپا شد ه است

آنگال مرکل، صدراعظم آلمان هشدار 
داده اس��ت که رهبران کش��ورها نبايد 
بي��ش از ح��د روي توانايي هاي آلمان 
براي يافت��ن راه حلي ب��راي خروج از 

بحران يورو حساب کنند.

خانم مرکل در سخنانش در پارلمان 
آلمان که در آس��تانه نشست رهبران 
گروه بيست در مکزيک انجام شد، گفت 
آلمان موتور رش��د اقتصادي است اما 
گزينه هاي اين کشور براي حل بحران 

اقتصادي اروپا، محدود هستند.

صدراعظم آلمان افزود که کشورش 
مي تواند تنها پس از تحقق يک اتحاديه 
سياسي قوي تر با هماهنگي اقتصادي 
بيش��تر در چارچوب اتحادي��ه اروپا، 
مش��کل بدهي ه��اي اعض��اي منطقه 

اقتصادي يورو را حل کند.
خانم مرکل گفت رهبران کشورهاي 
اروپايي بايد در مقابل وسوس��ه رشد 
اقتص��ادي به بهاي بده��ي هاي جديد 

مقاومت کنند.

صدراعظم آلم��ان همچنين خواهان 
اختيارات بيش��تري براي بانک مرکزي 

اروپا شده است.

او پيش از اي��ن گفته بود که اتحاديه 
اروپا بايد هر چه سريعتر به يک سياست 
واحد براي حل مشکالت اقتصادي خود 
برسد و شکل گيري وحدت سياسي را 

مهم ترين نياز اروپا دانسته بود.

تاکي��د خانم مرکل بر سياس��ت هاي 
رياضت اقتص��ادي و انضباط مالي با 
ناخرس��ندي برخي کشورها رو به رو 
ش��ده که مي گويند اين سياست ها از 
رش��د اقتصادي جلوگي��ري مي کند و 
حوزه  حاش��يه اي  »اقتصادهاي  بدهي 
يورو« مانند يونان و اسپانيا را افزايش 

مي دهد.

س��خنان خانم مرکل در حالي بيان 
ش��ده که هزينه اس��تقراض اسپانيا از 

بازاره��اي مالي به باالتري��ن ميزان از 
زمان پيوس��تن اين کشور به يورو در 

سال 1999 رسيده است

با افزايش چشمگير هزينه استقراض 
براي اسپانيا و ساير کشورهاي حوزه 
ي��ورو، نگراني ها در ب��اره توانايي اين 
کش��ورها دربازپرداخت بدهي هايشان 

افزايش يافته است.

اوراق قرضه دولت اس��پانيا در حال 
حاضر با بهره اي باالتر از هفت درصد 
عرضه مي شود که تقريبا معادل همان 
بهره اي اس��ت که باعث ش��د تا دولت 
ه��اي يونان و ايرلند مجبور به دريافت 

کمک هاي مالي شوند

هزينه اس��تقراض دولت اسپانيا نيز 
به نحو چش��مگيري افزاي��ش يافته اما 
اين کشور موفق شد 4.5 ميليارد يورو 
اوراق قرضهخود را به فروش برساندا

اخي��را کش��ورهاي حوزه ي��ورو با 
اعطاي بسته  مالي به اسپانيا به ارزش 
بي��ش از 100 ميليارد ي��ورو موافقت 
کردند. اين بسته مالي به صورت وام و 
براي کمک به شبکه بانکي اسپانيا ارائه 

خواهد شد

توني بلر، نخست وزير پيشين بريتانيا، 
به هيئت بررسي اخالق رسانه اي رفت

توني بلر، نخست وزير پيشين بريتانيا، 
به هيئت بررسي اخالق رسانه اي رفت 
تا درب��اره رابطه اش با روپرت مرداک 
امپراط��ور رس��انه اي، توضيح بدهد. 

توني بلر گفته رابطه سياس��تمداران با 
رسانه ها سالم نبوده، اما نتيجه فرهنگ 
قدرت اس��ت. توني بلر گفته تنها بعد از 
برکناري از نخس��ت وزيري به عنوان 

پدرخوانده يکي از پسران آقاي مرداک 
انتخاب شده و پيش از آن خيلي به آقاي 

مرداک نزديک نبوده است.
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اوباما نگران است که بحران اروپا وضع آمريکا را بدتر کند

پس از يک دوره بهبود نسبي، در هفته 
هاي اخير گوش آمريکايي ها دوباره به 
خبرهاي بد اقتصادي آشنا شده است.

روز اول ژوئن گزارش ش��د که ميزان 
بيکاري که براي يک سال درحال کاهش 

بود بار ديگر افزايش يافت.

حاال خبرهاي روز به روز بدتري که 
از آن س��وي اقيانوس اطلس مي رسد 
بيش از پيش مقام هاي دولت آمريکا را 
نگران کرده اس��ت، به خصوص از آن 
جهت که ب��اراک اوباما فرصت زيادي 
ندارد تا راي دهندگان را راضي کند بار 

ديگر به اوراي دهند.
او روز جمعه ط��ي اظهاراتي در يک 
کنفران��س خبري نگران��ي اش از تاثير 
اوضاع اروپا بر آمري��کا را ابراز کرد.

او اروپايي ها را تشويق کرد به سرعت 
دست به کار شوند: »راه حل اين مشکالت 
دش��وار است، اما اين راه حل ها وجود 
دارد. تصميم هايي که بايد گرفته شود 
سخت است، اما اروپا ظرفيت اتخاذ آنها 
را دارد و از حماي��ت آمريکا برخوردار 
اس��ت. موفقيت آنها براي آمريکا خوب 
اس��ت و هرچه زودتر و قاطعانه تر و 

جدي تر اقدام کنند، اعتماد مردم
و بازارها زودتر احيا خواهد ش��د و 
هزينه رف��ع و رجوع آن در آينده کمتر 
خواهد بود.دولت آمريکا در چند سالي 
ک��ه از بحران اقتصادي اروپا مي گذرد 
موضع کم و بيش ثابتي داش��ته؛ اينکه 
سياست هاي رياضتي در مقطع کنوني 
که بس��ياري از کشورهاي اروپايي در 
پيش گرفته اند مي تواند نتايج نامطلوب 

داشته باشد.
اين انتقادها به خصوص متوجه آلمان 
بوده که رهبر آن مکررا بر لزوم کاهش 

مخارج دولتي تاکيد کرده است
کشورهاي صنعتي اخيرا در اجالس 
گروه هش��ت در کمپ ديود در نزديکي 
واشنگتن براي اولين به طور گسترده از 
اين موضع آقاي اوباما حمايت کردند که 

سياست هاي رياضتي راه حلي نيست 
که مناسبت همه کشورها باشد.

با اي��ن حال آقاي اوباما در کنفرانس 
خبري روز جمعه سعي کرد اروپايي ها 

را سرزنش نکند.

او گفت: »تالش ما اين است که سازنده 
باشيم. هدف اين نيست که آنها را دعوا 
کنيم يا بگويم چه بايد بکنند بلکه هدف 
دادن مش��اوره است. چون ما خودمان 
اينجا موفق شده ايم وضعيت مالي را به 

طور موثري ثبات بخشيم.«
از  س��امرز  ل��ري  آن  از  پي��ش 
سياس��تگذاران بلندپايه امور اقتصادي 
در آمريکا ک��ه در دولت هاي کلينتون 
و اوباما کار کرده اروپايي ها را به باد 

انتقاد گرفت.
او گفت س��رخوردگي سياستمداران 
در آمريکا و س��اير کشورها در مورد 
واکنش اروپايي ها به بحران به جاست.

به گفت��ه آقاي س��امرز تاثير رواني 
بح��ران اروپا بر اقتص��اد باقي جهان 

گسترده است.
او گفت اروپا ن��ه فقط تهديدي براي 

خود بلکه براي اقتصاد جهان است.
روز پنجش��نبه درجه اعتبار اسپانيا 

کاهش داده شد
دو روز پ��س از آن، وزراي ح��وزه 
يورو با ي��ک وام 100 ميليارد يورويي 

به اس��پانيا براي کمک به بانک هاي آن 
کشور موافقت کردند.

کام��ران دادخواه اس��تاد اقتصاد در 
دانشگاه نورت ايسترن در بوستون مي 
گويد: »به خاطر ارتباطي که اين کشورها 
با هم دارند و فرضا مبادالت تجاري که 
اروپا با آمريکا دارد و همينطور رابطه 
بانکي که ميان اين کش��ورها هس��ت 
طبيعي اس��ت که اين وضع ممکن است 
به ساير کشورها هم سرايت کند و آثار 

نامطلوب داشته باشد.

آقاي دادخواه توضي��ح مي دهد که 
همچنين مساله کاهش صادرات آمريکا 
ب��ه اروپ��ا دولت اين کش��ور را نگران 

کرده: 
آمريکا  رئيس جمهوري  »احس��اس 
اين اس��ت که اگر وضعي��ت اقتصادي 



 25 اخبارفصلنامه ايران و انگليس شماره 43

بانک مرکزي دوباره از حساب بانکها برد اشت مي کند
آقاي بهمني  م��ي گويد که اگر ثابت 
ش��ود که بانکي ارز را در ب��ازار آزاد 
فروخته بايد ما به التف��اوت قيمت ارز 

دولتي و آزاد را پس بدهد.
مقامات اقتصادي اعالم کرده اند که 
برخي بانکها در اواخر س��ال گذش��ته 
و در زم��ان بحران ارزي، بخش��ي از 
ارزهاي دولتي را به قيمت آزاد در بازار 
فروخته اند و بانک مرکزي به دنبال آن 
اس��ت که مابه التفاوت قيمت ارز را از 

بانکها پس بگيرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، محمود 
بهمني رئيس کل بان��ک مرکزي ايران 
در همايش سياست هاي پولي و بانکي 
گفت��ه که در حال حاضر 80 بازرس به 
شبکه بانکي فرستاده شده که اگر ميزان 
انحراف از برداشت بانک مرکزي بيشتر 
بود مقدار بيش��تري برداشت مي شود 
و اگ��ر ميزان انحراف کمت��ر بود مابه 

التفاوت پس داده مي شود.
بانک مرک��زي ايران اواخر اس��فند 
ماه س��ال گذش��ته با مصوب��ه دولت 
حدود 4 ميليارد و 300 ميليون دالر از 
منابع بانک هاي اي��ران را که در اختيار 
داشت، تحت عنوان »مابه التفاوت ارزي 
دريافتي« از حساب آنها برداشت و اين 

کار ب��ا اعتراض بانکها و مجلس رو به 
رو شد.

آقاي بهمني مي گويد که مصوبه هيات 
دولت بايد هش��ت هزار و 762 ميليارد 
تومان از حساب بانکها بابت تفاوت نرخ 
ارز برداش��ت مي کرديم اما »به نظر ما 
اين قدر انحراف در ش��بکه بانکي نبود 
بنابر اين يک سوم يعني معادل سه هزار 
ميليارد تومان از حساب بانکها توسط 

بانک مرکزي برداشت شد.«
بحران ارز نيمه دوم سال گذشته به 
حدي بود که نرخ ارز افزايش ش��ديدي 
پيدا کرد و قيمت برخي ارزها نظير دالر 
تقريبا دو برابر شد و بانک مرکزي نيز 
پس از مدتي نرخ خريد و فروش ارز را 
افزايش داد و گزارش��ها نشان مي دهد 
که دالر به قيمت ه��اي 1350 تومان و 
1226 تومان به بانکها داده ش��ده است 
ول��ي مقامات اقتصادي م��ي گويند که 
برخ��ي از بانکها آن را با قيمت آزاد در 

بازار فروخته اند.
به گفت��ه رئيس کل بان��ک مرکزي، 
دول��ت با در اختيار ق��رار دادن ارز به 
دنبال کنترل بازار بود تا نياز مواد اوليه 
و واس��طه بخش توليد فراهم شود اما 
متاس��فانه بانکها اين ارز را در بازار به 

»قيمت 1700 تا 1800 تومان« فروخته 
اند.

براي همي��ن رئيس کل بانک مرکزي 
مي گويد که »بايد حتم��ا مابه التفاوت 
نرخ آزاد و دولتي ت��ا آن روز از بانک 

گرفته شود.«
اسفند ماه سال گذش��ته وقتي بانک 
مرک��زي مبالغ��ي از حس��اب بانکه��ا 
برداش��ت، برخي بانکها نس��بت به اين 
اقدام بان��ک مرکزي اعت��راض کردند 
و مجلس نيز اعالم کرد که مس��ئله را 

پيگيري خواهد کرد.
اکنون آقاي بهمني مي گويد که پس از 
بررسي بازرسان »در اين زمينه پاسخ 

مناسب« هم به مجلس داده مي شود.
به گزارش خبرگزاري مهر، ش��مس 
الدين حس��يني وزير اقتصاد نيز گفته 
اس��ت با اين که در س��ال گذشته بانک 
مرکزي بيشتر از مصارف ارزي کشور 
ارز به بازار عرضه کرد اين »س��ئوال 
مطرح مي ش��ود که اين ارزها به کجا 

رفته است.«
به گفت��ه وزير اقتصاد، بانک مرکزي 
موظف شده تا به حساب و کتاب بانکها 
رس��يدگي کند و با »انحراف بانکها در 

اين زمينه برخورد کند.

اخبار ايران

اروپا بهبود پي��دا نکند، طبيعتا کاالهاي 
آمريکاي��ي خريداري نمي ش��ود و اين 

خود به بيکاري دامن بزند.«
با اين حال هم��ه در آمريکا با باراک 

اوباما و دولت او همصدا نيستند.
سياستمدان مخالف از حزب جمهوري 

خواه نيز مانند بس��ياري از اروپايي ها 
خواهان کاهش مخارج عموم هس��تند 
و براي کاس��تن فوري از کسر بودجه 

فشار مي آورند. 

اريک کانتور رهبر اکثريت جمهوري 

خواه در مجلس نمايندگان کنگره پس از 
اظهارات آقاي اوباما به او انتقاد کرد.

او گفت رئيس جمهور مسئول اوضاع 
ضعيف اقتصادي است و نبايد اروپايي 
ها ي��ا جمه��وري خواه��ان را مقصر 

بشناسد.
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صادرات کره جنوبي به ايران محدود مي شود
ک��ره جنوبي م��ي گويد ب��ه خاطر 
محدوديت در مب��ادالت مالي با ايران، 
حجم صادراتش را به اين کشور محدود 

مي کند.
به گفته انجمن تجارت بين المللي کره 
جنوبي، به دنبال تحريم هاي بانکي عليه 
ايران، نقل و انتقال پول با ايران دشوار 

شده است.
ک��ره جنوبي که چهارمي��ن اقتصاد 
بزرگ آسياس��ت، در چه��ار ماهه اول 
س��ال جاري ميالدي 1.7 ميليارد دالر 
کاال ش��امل فوالد، خودرو و وس��ايل 

الکترونيکي به ايران صادر کرد.

طي هفته ج��اري، دولت آمريکا هفت 
کشور را به خاطر کاهش واردات نفت 
اي��ران از عواقب تحريم هاي اقتصادي 
عليه اين کش��ور معاف ک��رد که کره 

جنوبي از جمله اين کشورهاست.
وزي��ر خارجه  کلينت��ون  هي��الري 

آمري��کا گفت که اين معافيت ها به هند، 
کره جنوبي، مال��زي، آفريقاي جنوبي، 
س��ريالنکا، تايوان و ترکي��ه تعلق مي 
گيردبراساس قانوني که در ماه دسامبر 
در آمريکا امضا شد، کشورهاي جهان 
ت��ا روز 28 ژوئن )دو هفته ديگر( وقت 
دارند تا واردات نفت خ��ود از ايران را 
ت��ا حدود زيادي کاهش دهند و در غير 
اين صورت از دسترسي به نظام مالي 
آمريکا محروم خواهند شد. هدف از اين 
کار، افزايش فشار بر ايران براي توقف 

برنامه غني سازي اورانيوم است.

وزيران خارجه ايران و بريتانيا مالقات کردند
به گزارش خبرگ��زاري هاي داخلي 
ايران، علي اکبر صالحي، وزير خارجه 
جمهوري اسالمي، و ويليام هيگ، وزير 
خارجه بريتانيا، در حاشيه يک اجالس 
بين المللي در کابل، پايتخت افغانستان، 

با يکديگر ديدار و گفتگو کرده اند.
اين نخستين تماس در سطح مقامات 
ارشد دو کشور از زمان حمله گروهي 

از تظاهرکنندگان ب��ه اماکن ديپلماتيک 
بريتانيا در تهران در آذرماه/نوامبر سال 
گذشته است که به بسته شدن نمايندگي 
هاي سياسي دو کشور در پايتخت هاي 

يکديگر منجر شد.
اج��الس منطقه اي کابل با ش��رکت 
کشورهاي همس��ايه افغانستان و چند 
کش��ور منطقه اي و ف��را منطقه اي و 

تعدادي از س��ازمان ه��اي بين المللي 
جهت بررسي راه هاي افزايش همکاري 

با افغانستان تشکيل شده است.
آقاي صالحي، که رياست هيات اعزامي 
ايران به اجالس کابل را برعهده داشت، 
با وزيران خارجه آلمان، تاجيکس��تان 
ترکي��ه و معاون وزير خارجه چين هم 

ديدار کرده است ،.

جلوگيري از وارد ات کاالهاي مشابه توليد ات د اخل 
يك كارآفري��ن و توليدكنن��ده صنعتي 
با بيان اين كه در ح��ال حاضر 70 درصد 
توليدكنن��دگان داخل��ي به دلي��ل واردات 
كاالهاي چيني مشابه با قيمت كمتر اوضاع 
خوبي ندارند، گفت: بايد از واردات كاالهاي 

مشابه توليد داخل جلوگيري كرد. 

فرش��اد فريدون��ي زاد در گفت وگ��و با 
خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان 
ايران)ايسنا( منطقه  خوزستان، اظهار كرد: 
در ح��ال حاضر هيچ فردي در كش��ور به 
اي��ن موضوع اهميت نمي ده��د اما معتقدم 
همان طور كه جلوي واردات خودرو گرفته 
مي  شود، الزم است از واردات كاالي چيني 

مشابه كاالي ايراني نيز جلوگيري شود. 

وي اف��زود: وقتي ي��ك توليدكننده يك 
كاالي��ي را تولي��د مي كند اما توس��ط يك 
ش��ركت واردكننده كااليي مشابه اين كاال 
را ب��ا قيمت كمتري از چين وارد كند، ديگر 
امكان رقاب��ت براي توليدكننده ايراني هيچ 

وقت فراهم نمي شود. 

فريدون��ي زاد تصريح كرد: به دليل پايين 
ب��ودن قيمت كاالي واردات��ي چيني، مردم 
همواره به سمت خريد كااليي گرايش دارند؛ 
بنابراين هر توليدكننده و كارآفرين انتظار 
دارد قب��ل از اين كه آغاز ب��ه توليد كند در 
كشورش شرايط و بازار كار مناسبي براي 

او فراهم باشد. 
وي عنوان  كرد: در كش��ور ما اصال به 

كارآفرين اهميتي داده نمي شود؛ به عنوان 
مث��ال من به عن��وان ي��ك كارآفرين 108 
ميليون توم��ان وام دريافت كرده ام اما آن 
را باي��د با بهره 14 درصد و به ميزان 180 
ميليون تومان بازپرداخت كنم. بايد از ورود 
كاالهايي كه حتي يك توليدكننده ايراني آن 
را در كش��ور توليد مي كند، جلوگيري و از 

اين يك توليدكننده حمايت كرد. 
وي اف��زود: كارآفرين��ان در ابتداي كار 
و توليد بايد توس��ط ادارات متولي صنعت 
از جمله مجموع��ه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مش��اوره و راهنمايي ش��ود تا 
كارآفرين از راهكارهاي كيفي سازي توليد، 
روند توليد و بازاريابي اطالع دقيقي كسب 

كند. 
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منبع: بانک مرکزي



ش��رکت پترو انرژي درسا: بازرگاني، مدير   
عامل: نبي اله قاسمي. آدرس: تهران- شهرک غرب- بلوار 
دادمان- نبش کوي صدف- پالک 17- طبقه 41639666511. 
تلف��ن: 6 - 88573565- 21 )0( 98+ . نمابر: 88570655- 

.  ped-co@ped-co.org:21 )0( 98+ . ايميل

ش��رکت توس��عه ارتباطات و ف��ن آوري   
اطالعات آون��گ: فروش لوازم جانب��ي کامپيوتر. مدير 
عامل: سيد محمدعلي ميرلوحي. آدرس: تهران- کريمخان 
زند- سنايي- کوچه ششم )شهيد علي اعرابي(- پالک 11- 
طبقه 2- کدپس��تي 1585655314. تلفن: 6 - 88323975- 

21 )0( 98+ . نمابر: 88323976- 21 )0( 98+ . 
.  info@avang.cc :ايميل

شرکت توسعه تندرستي پرشيا: بازرگاني و   
فني، مهندس��ي در صنعت دارو. مدير عامل: محمد افخمي. 
آدرس: ته��ران- خيابان وليعصر- خياب��ان ناهيد غربي- 
پالک 56- طبق��ه 5- واحد 21- کدپس��تي 1967756685. 
تلف��ن: 26214060- 21 )0( 98+ . نمابر: 26214058- 21 

.  info@phdpharmatech.com :0( 98+ . ايميل(

ش��رکت درودگ��ران افرا پارس��يان: امور   
تاسيساتي آب و فاضالب و ساختمان. مدير عامل: محمود 
گلستاني. آدرس: تهران- انتهاي جيحون- 16 متري اميري- 
کوچه عبداللهي- پالک 9- طبقه س��وم. تلفن: 66371300- 

21 )0( 98+ . نمابر: 55766368- 21 )0( 98+ .
. mahmood.golestani@yahoo.com:ايميل 

شرکت شهر کتاب: فرهنگي و کتاب، مديرعامل:   
فرح حاجي سعيد نظري. آدرس: تهران- خيابان شريعتي- 

باالتر از مطهري- نبش کوچه کالته- شماره 743- کدپستي 
1639666511. تلفن: 9 - 88459949- 21 )0( 98+ . نمابر: 
  info@bookcity.co.ir:88455010- 21 )0( 98+ . ايميل

ش��رکت گراد آفرين: پوش��اک. مدي��ر عامل:   
محس��ن اصفهانيان. آدرس: تهران- خيابان خرمش��هر- 
خياب��ان قنبرزاده- خيابان 16- نبش کوچه وهابي برزي- 
پالک 22- کدپستي 1533964781. تلفن: 9 - 88506634- 

21 )0( 98+ . نمابر: 88761999- 21 )0( 98+ .
.  geradco@uyahoo.com :ايميل 

ش��رکت گروه بازرگاني توس��عه تجارت   
تکس��ا: مواد نفتي و پتروش��يمي، خش��کبار. مدير عامل: 
ابوالفضل محمدي. آدرس: ته��ران- بلوار آفريقا- خيابان 
ناهيد غربي- پالک 48- کدپس��تي 1967756746. تلفن: 9- 
. نماب��ر: 26202319- 21 )0(   +98 )0( 21 -26202327

. taksamanager@gmail.com :98+ . ايميل

شرکت مهندسي پزشکي ديالن طب: واردات   
تجهيزات پزش��کي. مدي��ر عامل: هومن سپاس��ي. آدرس: 
تهران- خيابان ميرزاي شيرازي- کوچه شهدا- پالک 22- 
واحد 13- کدپستي 1586744136. تلفن: 88481860- 21 

)0( 98+ . نمابر: 88481861- 21 )0( 98+ . 
. dilanteb@dilanteb.com:ايميل

شرکت مهندسي مشاور مهرازان انديشه:   
س��اختماني. مدير عامل: روشنک امامي. آدرس: اصفهان- 
خيابان شيخ نصير- س��اختمان 57- طبقه اول- کدپستي 
8164763933. تلف��ن: 6624386- 311 )0( 98+ . نماب��ر: 

 . +98 )0( 311 -6642289
.  info@isfahancivil.com:ايميل
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